
        

     
 

 

Skolelederne i Herning 
 

Sisse Lymann Jensen, Næstformand       SUNSJ@herning.dk             96 28 77 51    29 28 35 59 
Sunds-Iskov skole, Nøddevej 13 

 Ketty Høj   LUNKH@herning.dk  96 28 78 00  21 36 94 50 
 Lundgårdskolen, Tjelevej 25  
 Torben Rathe, Kasserer  SFSTR@herning.dk 96 28 76 77  24 62 54 75 
 Sønder Felding Skole, Skolegade 29 
 Erik Søgaard, Formand  GJEES@herning.dk 96 28 71 50 22 93 49 70
 Gjellerupskolen, Skolebakken 2  
 Jes Monrad Pedersen, Sekretær VESJP@herning.dk 96 28 70 90 60 64 63 26
 Vestervangskolen, Vestergade 82 
  

 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Torben Rathe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Aftale om arbejdstid mellem Herning kommune og HLF 

Skolelederforeningen fik fredag den 12. juni 2020 om morgenen at vide, at Herning Kommune og HLF var 
klar til at skrive under på en arbejdstidsaftale, hvis den blev godkendt i kredsstyrelsen torsdag den 18. juni 
om eftermiddagen. 
 
Skolelederforeningens bestyrelse hold et ekstraordinært møde med drøftelse af, hvilken tilgang foreningen 
skulle have i et møde, der ville blive holdt med ledelsen i forvaltningen samme eftermiddag. 
 
Om eftermiddagen den 12. juni 2020 gjorde formandskabet i Skolelederforeningen det klart for 
forvaltningen, hvilket syn foreningen har på den proces, forhandlingerne er forløbet i. 
 
Det var tydeligt i mødet, at der ikke kunne afsættes tid til at inddrage Skolelederforeningen i aftalens 
indhold, da den skulle ligge klar mandag den 15. juni 2020. 
 
Bestyrelsen aftaler at udsende sit syn på processen til medlemmerne, når dagsorden til fagopdelt 
ledermøde fredag den 19. juni 2020 offentliggøres. 
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4. Sommerfest 

Drøftelse af, om vi afholder vi sommerfest og i givet fald hvordan 

Der bliver ingen sommersammenkomst ved afslutningen af skoleåret 2019/20. 

 

 

 

3.  Skoledrift i Coronaperioden 

Drøftelse fra et lederperspektiv 

Bestyrelsen drøftede forskellige eksempler på situationer, man som ledelse kan stå i i Coronaperioden. 
 
Der har været utroligt meget arbejde med at koordinere, omlægge og tilpasse planer for skolen, lærene og 
eleverne og samtidig afrapportere diverse ting til Rådhuset. 
 
Står man pludselig i en situation, som kræver, at kriseberedskabet tages i brug, kan man let komme til at stå 
med et beredskab, som ikke holder i virkeligheden. 
Det kan være, at planen ikke er helt up-to-date eller er anderledes i virkeligheden i forhold til det, man 
troede. 
 
Rengøringen på skolerne lever formodentlig ikke op til det, vi mener, der betales for, og generelt er skolerne 
usikre på, hvad de egentlig betaler for i denne tid. 
 
Kvaliteten af den ekstra rengøring fx midt på dagen er simpelthen ikke god nok i forhold til den situation, 
den er sat i værk for at afhjælpe. 
 

5. Næste års mødedatoer 

Jes kommer med et oplæg 

Følgende møderække blev vedtaget: 
 
18-08-20 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Lindbjergskolen 
15-09-20 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Sunds skole 
06-10-20 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Vestervangskolen 
10-11-20 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Sdr. Felding skole 
08-12-20 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Lundgårdskolen 
12-01-21 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Lindbjergskolen 
09-02-21 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Sunds skole 
16-03-21 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Vestervangskolen 
13-04-21 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Sdr. Felding skole 
18-05-21 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Lundgårdskolen 
15-06-21 Bestyrelsesmøde 8.30-10.30 Lindbjergskolen 
 
08-01-21 Evalueringsmøde 13.00-15.30  
 
04-12-20 Medlemsmøde og julefrokost 17.00 
05-03-21 Generalforsamling 17.00 
01-07-21 Sommerafslutning 17.00 
 
21 og 22-01-21 Vinterseminar 
 

6.  Evt. 

Forhåndsaftale er ikke længere på hjemmesiden pga GDPR 

Skolelederforeningen i Herning Kommune har haft sin forhåndsaftale liggende på Skolelederforeningens 
hjemmeside, men den er taget af hjemmesiden på grund af GDPR. 
Bestyrelsen er forundret over dette, da det er svært at se, hvad der er personfølsomt i den sammenhæng. 


