
    

                                                                                KALUNDBORG 
Hvidebæk den 25.05.20 

 

Referat af generalforsamling. 
20 medlemmer til stede. 

TR-valg, tirsdag den 30.06.20 kl.12.00 Gisseløre restauranten. 
 
Valg af TR for valgperioden 1. juli 2020- 31. marts 2022 

Alle skoleledere i Kalundborg kommune er stemmeberettigede, men kun medlem-
mer af skolelederforeningen er valgbare. 

Den valgte TR er født formand i lokalafdelingen og suppleanten er næstformand. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

1. Valg af TR. Og suppleant 
Bjørn Mortensen genopstiller ikke 

Som formand opstiller Trine Hjortebjærg og som næstformand opstiller Hei-
di Schønberg. 
 

Trine Hjortebjærg Mortensen blev valgt som formand, Heidi Schønberg blev 
valgt som næstformand. 

 
Det var muligt at stille op på mødet. 

 

Umiddelbart efter valget påbegyndtes generalforsamlingen: 
Kun for medlemmer – 22 medlemmer til stede. 

Referat til generalforsamling den 30.06.20. marts kl.12.15 Gisseløre re-
stauranten. 
 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent: Kenneth Zornig 
 

2. Formandens beretning: Vedlægges referatet 

 
3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer    

Pernille Kjellberg genopstiller, Anders Knudsen og Kenneth Zornig opstiller 
til bestyrelsen. Alle tre blev valgt. 

Det er muligt at stille op på mødet. Ingen opstillede på mødet. 
 

4. Budget – regnskab: Der er få poster på regnskabet. Foreningen modtager 

mellem 30-40.000 kr. pr. år fra hovedforeningen afhængig af antallet af 
medlemmer. Medlemsantallet er faldende, idet der i den sidste tid er fjernet 

lederstillinger. Pt. står der ca. kr. 45.000 på lokalforeningens konto. Regn-
skabet sendes ud efter mødet. 
 

5. Indkomne forslag. 
Ingen 

 
6. Eventuelt:  
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a. Er det den rigtige dag vi holder sommerfrokost, altså sidste tirsdag 

inden sommerferien? Der var stemning for at bestyrelsen drøfter det 
og træffer beslutning inden næste sommerferie. Gerne med blik for, 

hvornår d.1.juli falder. 
b. Lederlønninger – der ønskes at bestyrelsen også har opmærksomhed 

på skolelederlønninger – særligt vedr. de små skoler. 

 
 

På bestyrelsens vegne Bjørn Mortensen Fmd. 
Referent: Trine Hjortebjærg Mortensen 
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Årsberetning 2020 
 

Som afslutning på det her skoleår har vi lige afholdt valg ca. 4 måneder for sent og sådan er der 

en del der har været i år. 

Det her er jo bestyrelsens beretning om året der er gået, og hvilke opgaver vi har været ind over. 

Vi har været ind over lidt ansættelser, der har været nogle personalesager- her benytter vi os i 

høj grad af hovedforenings konsulenter, mens vi som lokalforening sidder med på den sociale 

del, og opfølgning efterfølgende hvis det ønskes. 

Vi har brugt megen tid til at deltage i forskellige grupper og samarbejdsfora, - jeg ved godt at 

jeg selv været fortaler for at vi får delt opgaver i ledergruppen så alle skoler kommer med i det 

overordnede arbejde, det har mange fordele, men jeg vil gerne indrømme, at jeg har arbejdet 

lidt på at samle det, så jeg har deltaget i mange af arbejderne. Det har jeg gjort da det inden for 

de sidste to år er blevet meget synligt at dem der ved mest om skolevæsenet i KLB er kreds 53. 

Det er det bl.a. fordi det altid er de samme der deltager i alle arbejder om skolen og jeg har haft 

som intention at lederforeningen gerne skulle være nogenlunde på vidensniveau, - vi er der ikke 

men vi er på vej. 

Mens jeg skriver, kender jeg jo ikke den nye bestyrelse, men på sidste møde blev det besluttet 

at bestyrelsen vil arbejde henimod at være repræsentanter i alle væsentlige grupper, og det blev 

også besluttet at bestyrelsen samlet vil deltage i kommende uddannelsesforløb i lederforenings-

regi, og at en kommende næstformand - TR suppleant, skal deltage i formandskurser i det om-

fang vi kan få plads. Også som en del af den beslutning, er det nødvendigt at bestyrelsen mødes 

oftere evt. med medlemmer der har deltaget i kommunale grupper, hvor foreningen ikke er re-

præsenteret. 

Jeg har overfor direktøren påpeget vigtigheden af, at sikre et samlet kommunalt overblik over 

skolevæsnet. 

I øjeblikket synes jeg det virker som om vi i ledergruppen i Kalundborgs skolevæsen står med 

to forskelligt rettede holdninger, - på den ene side synes der at være en holdning til, at der skal 

mere reel ledelse til skolerne, det er for så vidt en gammel politisk beslutning, Bertel Haarder 

talte om karklude når han tale om skolernes ledelse, og jeg tænker det er rigtig godt, at sikre 

større ledelseskraft. 

Men samtidig oplever jeg beslutninger der flyttes fra skolerne, konsulenter på rådhuset, penge 

til andre områdeledelser, en større grad af fælles kommunal indsats. 

Jeg tænker at man bare kan sige det ene er godt, det andet skidt, men det jeg vil opfordre til er, 

at der holdes øje med udviklingen og at det hele tiden skal kunne sættes i relation til kerneop-

gaven, eller som det blev sagt skal være til gavn for elevernes læring 

 

Vi har gennem hele året haft en intention om at få forhandlet en lokalaftale for lederne. Specielt 

ville vi gerne komme i hus med noget på mellemlederniveau. 

For mig var det meget vigtigt, at de forhandlinger først kom i gang når lærerlokal løn var faldet 

på plads, og samtidigt skulle vi også i bestyrelsen have nogle samtaler om, hvilken struktur vi 

ønsker der skal være. I husker Kalundborg Kommune arbejder med lønbånd, altså hvem skal 

tjene mere end hvem, er der undtagelser og hvad beror de på? 

Desværre skete der det, at DLF og Kalundborg Kommune havde meget svært ved at nå frem til 

et resultat, så det faktisk først er nu vi kan begynde vores forhandlinger. I den gåede tid er der 



 

 

 4 

dog sket lidt i HR og jeg har kigget den oprindelige lokalaftale i gennem og renset ud for de 

oplysninger, som slet ikke gav mening, skolestillinger der ikke eksisterede og sådan noget. 

Desuden har jeg også deltaget i lønforhandlinger på BUPL-området. På området for de almin-

delige pædagoger gjorde jeg ikke meget væsen af mig, men når det drejer sig om SFO ledernes 

lønforhold har jeg tænkt, at det er vigtigt at vi som skoleledere forsøger at skabe et fælles ledel-

sesrum, hvor lønninger afspejler både den fælles opgave og de forskelligheder der ligger i an-

svar og de generelle lønforhold inden for et uddannelsesområde 

 

Og så vil jeg bare sige tak for den opbakning der har været til foreningen og konstatere at jeg 

har været glad for at deltage i arbejdet. 

 

      

 På bestyrelsens vegne  

Bjørn Mortensen Fmd. 

 


