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1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

 

3. Tilbagemelding fra kvartalsmøde og regionalt netværksmøde 

A20 

På kvartalsmødet fyldte byggetillægget en del af mødet, og ellers blev den aktuelle Coronasituation rundt i 
kommunen drøftet. 
I det regionale netværk var A20 hovedpunktet. 
DLF’s formandskabs holdning er, at det er samarbejdet, der skal i fokus, men der er også dele af DLF, som 
fokuserer på tid på opgave og lignende. 
I forhold til miniundersøgelsen af lønniveauer rundt i regionen, var regionens formænd overrasket over, at 
der ikke var større forskel kommunerne imellem. 
 

2.  Byggetillæg 

Drøftelse af nyt forslag til beregning af tillæg 

Løntillæg i forbindelse med byggerier med politisk vedtagelse har været drøftet mange gange over lang tid. 
Skolelederforeningen har lavet en model og har foreslået den. Forvaltningen har lavet en model, der bygger 
på den samme tankegang, men som har andre niveautrin og startsatser fro, hvornår tillægget skal gives. 
Løntillæg i forbindelse med byggerier tages fra byggerirammen og ikke fra skolens egen ledelsesøkonomi. 
HR har været inde over sagen, inden forvaltningen og skolelederforeningen har besluttet en model. 
Den aftalte model i 2020-kroner er bygget således op: 

Byggesum mellem: Grundbeløb Procent* Maksimumbeløb 

0 5.000.000 0 0,00% 0 

5.000.001 20.000.000 0 0,13% 26.000 

20.000.001 40.000.000 26.000 0,07% 40.000 

40.000.001 80.000.000 40.000 0,06% 64.000 

80.000.001 160.000.000 64.000 0,05% 104.000 

160.000.001  -  104.000 0,04% 120.000 
Eks. Et byggeri på 100 mio. kr. giver et grundbeløb på 64.000 kr. og 0,05 % af byggesummen fra 80 mio. kr. 
og på til 100 mio. kr., svarende til 10.000 kr. Altså i dette eksempel i alt 74.000 kr. fordelt ud på byggeårene 
med halvårlige udbetalinger. 
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4. Alternativ til julefrokost 

Drøftelse af mulighed for alternativ til julefrokost 

Lokalforeningen har ikke brugt så mange penge i 2020, så der er et pænt overskud med ind i 2021. 
Bestyrelsen vælger at gemme disse penge og lave et godt arrangement, når der igen åbnes for denne 
mulighed. 
 

5.  Evt. 

Vinterseminaret i begyndelsen af 2021 er aflyst. Programmet vær klar og skubbes til 2022, hvor der 
forhåbentlig er mulighed for at afholde seminar. 


