
        

     
 

 

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  LBSES@herning.dk 96 28 71 60 22 93 49 70
 Lindbjergskolen, Frølundvej 39  
 Jes Monrad Pedersen, Sekretær/kassererVESJP@herning.dk 96 28 70 90 60 64 63 26
 Vestervangskolen, Vestergade 82 
  

 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 15. sept. kl. 8.00 – 9.15 
Sted: Sunds Skole 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann Jensen, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. Tilbagemelding fra kvartalsmøde med forvaltningen 

Kvartalsmødet blev aflyst. 
Når mødet bliver afholdt, vil formandskabet bl.a. tage to punkter med, nemlig processen i forhold til de 12 
ordblindelærere og en samtale med forvaltningen om, hvorfor der er bemærkelsesværdigt færre ansættelse 
ved sommerferien, end der plejer at være. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Høringssvar 

Drøftelse af forslag til høringssvar vedr. budget 2021  

Bestyrelsen beslutter at afgive høringssvar vedrørende budget 2021. 
I svaret vil tre fokuspunkter blive berørt: 

1) Er vi sikre på, at alle de penge, der normalt fordeles på skoleområdet, er blevet det i den nye 
ressourcemodel (er alle pengene kommet i tragten) 

2) Indførelse af en mulighed for at kunne svinge sit årsresultat med +/- 3 % af den enkelte skoles 
budget 

3) Vi har i mange år oplevet et jævnt fald i budgetterne. 
Vi har brug for stabile budgetter. 
Vi ønsker nu, at der kommer en jævnt stigende kurve i tildelingerne til skoleområdet. 
 

4. Skolelederarrangementer 

Opfølgning på aftaler 

Der er forhåndsbooket på Hotel Eyde til julemedlemsmøde/-frokost og generalforsamling. 
Bestyrelsen kontakter Claus Hjortdal og hører, om han vil komme til et af arrangementerne. 
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5. Samarbejde CBF 

Ny politik efter 1. januar 

Der er især to problemstillinger, som har fået betydning for skolerne: 
1) Der er tilsyneladende indført den samme kørselsordning, som gælder for de fleste andre 

kommunalt ansatte, hvor al kørsel er til lav takst. 
2) De fremskudte teams fungerer ikke altid godt. 

Rådgiverne kan sidde med og lytte til, hvad der foregår, men har ingen bemyndigelse til at foretage 
sig noget. 

Disse to områder gør det vanskeligt at samarbejde med medarbejderne i CBF, hvilket har stor betydning for 
skolerne. 
 

6.  Evt. 

Lønniveauet på specialskoler er bemærkelsesværdigt højt, og det er med til at presse lønniveauet blandt de 
lavestlønnede mellemledere. 
Skal lønniveauet have denne højde blandt lærere, må skolelederlønningerne for alle skoleledere hæves, så 
der er en rimelig lønforskel mellem de højestlønnede lærere i kommunen, de lavestlønnede mellemledere, 
viceskolelederne og de øverste skoleledere. 
 


