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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. nov. kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Sinding Skole 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. Tilbagemelding fra formandsmøde i Nyborg 

A20 

Den nye arbejdstidsaftale fyldte seneste formandsmøde. 
I forhold til DLF er det helt centrale i A20, at der er kommet en aftale. Begge parter er enige om, at det 
centrale i aftalen desuden er, og at der bygges på tillid til hinanden parterne imellem. 
 
Bestyrelsen er enig om, at det ønskes, at der kommer ”kommunale skabeloner” til procesplaner. De bør 
aftales mellem CBL og HLF og være ens for skolerne. 
 

 

 

 

 

 

2.  Regionale lønforhold 

Drøftelse af den mini-undersøgelse, jeg har lavet i det regionale netværk. 

Formanden har indsamlet lønoplysninger på ledere i Viborg, Ikast-Brande, Struer, Herning, Skive og Lemvig 
kommuner. 
Hernings lønniveau ligger på øverste skoleledere højest i kommunerne. 
Laveste lederløn for øverste leder ligger lidt under gennemsnittet af disse lønninger i kommunerne. 
Ikast-Brandes laveste mellemlederløn ligger 4.500 kr./år højere end i Herning, som ligger næsthøjest. Deres 
højeste mellemlederløn ligger ca. 10.000 kr./år højere end Hernings, som også her er næsthøjest i 
kommunerne. 
 
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af dette med afsæt i to ting:  
Den ene var en generel drøftelse af niveauerne for de forskellige stillinger. 
Den anden var en drøftelse af lønnen som en afspejling af ansvar og ledelseshierarki. 
 
I de seneste lønforhandlinger af forhåndsaftalen har det været lønnen til ikke-øverste ledere, der har været 
fokus på, og som er steget. 
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4. Administrative udfordringer 

Indberetning af Corona-udgifter (Ketty) 

Mængden af indberetninger om dette og hint, som skal sendes til forvaltningen, er forøget rigtig meget over 
den seneste tid. 
Nogle eksempler er Covidregnskaber, pulje til løft af folkeskolen, inkluderede og ekskluderede elever, 
elevtal i specialklasser og forventede regnskaber. 
 
Dette blev drøftet, og bestyrelsen prøvede at finde frem til, hvad grunden til, at der er blevet et behov for 
øget afrapportering opad i systemet, kan være. 
 

5.  Evt. 

Coronasituationen, med hjemsendelser mv. rundt på skolerne, blev kort udvekslet. 


