
        

     
 

 

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 6. okt. kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad Pedersen 

    Afbud: Ingen 

 

3. Tilbagemelding fra kvartalsmøde med forvaltningen 

Det er blevet drøftet, om der kan gives en økonomisk kompensation for det store arbejde, der er lavet i 
ledelserne henover foråret på grund af Corona. 
Det er ikke muligt at vinde gehør for dette, hverken når det drejer sig om forløbet i foråret eller det, der sker 
på nuværende tidspunkt. 
 
Hjælpen fra forvaltningen er god og anerkendelsesværdig, men det er meget hårdt at stå i situationen på 
skolen, når Coronaen slår ned. 
 
Det blev drøftet, at man ved næste møde kan tale med forvaltningsledelsen om, hvorvidt det er muligt at 
fjerne ikke overhængende opgaver fra skolerne, indtil arbejdstrykket med Coronaen letter. 
Det er vigtigt, at forvaltningen er opmærksom på, om ledelserne fortsat kan stå i det pres, som corona-
alarmberedskabet giver, når udsigten til en løsning er meget usikker. 
 

 

2.  Aflønning 

Drøftelse af mulighederne for at aflønne mellemleder (ML) 

Henvendelse vedr. aflønning i Herning Kommune i det hele taget drøftes. 

Bestyrelsen er blevet bedt om at se på lønniveauet hos især mellemledere og desuden at se på lønniveauet 
i Herning kommune sammenlignet med andre kommuner. 
En væsentlig faktor i drøftelsen af disse forhold er forskellen mellem den højst betalte lærer og den lavest 
betalte mellemleder. 
Bestyrelsen drøftede sagen. Der indhentes oplysninger om lønniveauet gennem det regionale 
formandsnetværk, hvorefter sagen tages op igen. 

4. Budget 2021 

Drøftelse af brugen af de 6,5 mio. Herunder drøftelse af gennemsnitlig undervisningstid. 

Byrådet har bevilget en udvidelse af rammen med 6,5 mio. kr. dog fratrukket 0,3 % besparelsen. 
Bestyrelsen mener, at pengene skal ”ned i tragten”. 
Pengene er givet for at give skolerne et kvalitetsløft i forhold til kerneopgaven med elevernes trivsel og 
læring. Det betyder ikke nødvendigvis, at de skal bruges til at nedsætte den gennemsnitlige undervisnings-
tid. 
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5. Ordblindeindsats 

Bestyrelsen drøftede fordelingen af midler til ordblindeindsatsen. 
Gør man bevillingen til overbygningsskolerne op pr. elev, der skal serviceres, er der meget stor forskel på 
hvor mange elever, hver overbygningsskole skal håndtere pr. fuldtidsansat ordblindelærer. 
 
Det er ligeledes problematisk, at der er nogle af ordblindelærerne, der skal bruge meget tid på kørsel 
mellem de fødeskoler, de skal servicere. 
 

6.  Evt. 

Årets julefrokost er aflyst. 
Til generalforsamlingen kommer Claus Hjortdal som oplægsholder. 
 


