
        

     
 

 

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  
 Majbritt Larsen   SINML@herning.dk 96 28 79 40  30 24 41 63 
 Sinding Skole, Skoletoften 7 
 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 18. august kl. 12.30 – 14.00 
Sted: Lindbjergskolen 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. Møde med forvaltningen 

Drøftelse af de emner, der kom frem ved det årlige møde med forvaltningen den 11. aug. 

Herunder drøftes oplevelsen af kursusforløbet vedr. HMS 

Det er en tradition, at vi årligt holder et uformelt møde mellem forvaltningsledelsen og bestyrelsen. 
Der er fra begge sider enighed om, at dette møde er for ustruktureret og uden dagsorden. Hvis vi skal 
fortsætte med et årligt møde i denne sammenhæng, skal det have en strammere struktur. 
En ting, der blev drøftet, var fællesskabet i den samlede skoleledergruppe, som en del medlemmer synes 
har været udfordret. Der har været en opfattelse af, at vi ses meget lidt, og at viceskoleledere og 
afdelingsledere oplever ikke nok at være en del af fællesskabet. 
Problematikken vil blive taget op senere. 
 
HMS har været indsats på efterhånden mange skoler, og der har været ret forskelligartede tilbagemeldinger 
om skolernes udbytte af indsatserne. 
Bestyrelsen drøftede de oplevelser, der har været rundt på skolerne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Ny konstituering 

Velkommen til Majbritt Larsen  

Konstituering i bestyrelsen efter Torben Rathe bortgang. 

Torne Rathe var repræsentant fra Herning angående vinterseminaret. Det overtager Ketty Høg. 
Han var kasserer i Herningafdelingen. Det overtager Jes Monrad. 
Endelig var han medarrangør ved sociale sammenhænge. Her træder Ketty Høg og Sisse Lymann ind. 
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4. Ny lærertidsaftale 

Drøftelse af aftalens indflydelse på arbejdets fordeling 

Der arrangeres et Herningdøgn med øverste skoleleder og skolernes TR den 29. og 30. august 2020 fra 
middag til middag. 
 
Det er på nuværende tidspunkt svært at begynde en konkret drøftelse i Skolelederforeningens bestyrelse, 
men det blev kort drøftet, hvordan man kan gribe arbejdet med drøftelserne mellem ledere og medarbejdere 
an. Ligeledes blev der drøftet, hvordan den nye centrale aftale spiller sammen med den nyligt indgåede 
Herningaftale. 
Bestyrelsen har pt. ingen svar vedrørende arbejdstidsaftale, så det var blåt en drøftelse, der kunne tages på 
nuværende tidspunkt. 
 

5.  Evt. 

Visitationer og straksvisitationer, lige op til sommerferien, blev kort drøftet. 


