
        

     
 

 
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 12. jan. kl. 8.30 – 10.00 

Sted: Teams-møde 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann Jensen, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. Covid-19 

Skolernes håndtering af nødpasning især omkring 0.-4. kl. 

Det var svært, at det først den 29. december 2020 blev offentligt, at ingen elever skulle i skole efter 

juleferien. 
Skolelederforeningen mener ikke, at det er godt, at eleverne i 0.-4. klasse ikke kommer i skole. 
Claus Hjortdal har været i medierne om dette og har problematiseret beslutningen.  

 
Der har ikke været mange henvendelser til bestyrelsens medlemmer om, at det har været et stort pres at få 
hjemsendelsen til at fungere i denne runde. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

2.  A20 

Drøftelse af ”Herningdøgn” og opstart på processen med A20 

”Herningdøgnet” har været længe undervejs, og der har været holdt en del møde om A20 både på lederside 
og medarbejderside. 
A20 er naturligvis noget, det er nødvendigt, at alle står sammen om, og skolelederne går ind i processen 

med en åben tilgang. 
 
Det er oplevelsen, at mødet fungerede fint både hvad angår indhold og opbygning. 

Det har været drøftet, om viceledere skulle have været med, men der er enighed om, at dette møde var 
bedst afholdt med en repræsentant fra lederside (skolelederen) og en fra medarbejderside (TR). 
Det havde naturligvis været bedre, hvis man havde kunne være fysisk tilstede i mødet.  

 
Det blev pointeret, at skoleplanen ikke skal være et digert værk. 
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4. Reduktion i indsatser 

Drøftelse af muligheden for at reducere i kommunale indsatser 

Der er en række indsatser i gang i kommunen; herunder verdensmål, co-teaching, Clavis-uddannelse, 
relationel kapacitet, udvalgene under Meningsfulde Fællesskaber, Herning model Overgang, 
ordblindeindsats mv. 

 
Skolerne arbejder med alle indsatserne, men der er risiko for, at de ikke kommer til at slå rod og må startes 
igen, når verden ser mere normal ud. 

 
Problemstillingen er behandlet i chefgruppen, men det vides ikke, hvad de er kommet frem til. 
 

Især er ordblindeindsatsen svær at arbejde med i denne tid. Indsatsen er ny, og de medarbejdere, der 
arbejder med det, er nyansatte i jobbene. 
Der skal nås meget i denne indsats, og bl.a. indsatsen med pit er svær. 

 

5. Skolernes økonomi 

Drøftelse af årets resultat på skoleområdet 

Det er forvaltningens forståelse, at skolerne ikke er gode nok til at bruge deres penge. 

Vores oplevelse er, at den måde økonomien styres på fra forvaltningens side, gør det svært for skolerne at 
vide, hvad man har. 
Den bedste situation, når man skal planlægge økonomien, er at man kender sine indtægter. 

Ser man hen over det seneste år, er der kommet mange forskellige indtægter, som skolerne intet kendte til, 
da man laver sit budget for året og for skoleåret. 
 

Særligt er specialundervisningsområdet svært at styre. Det er både vanskeligt for alle skoler med hensyn til 
elever, der bliver ekskluderet på baggrund af ens egen beslutning og elever, der bliver ekskluderet af andre. 
Herunder blev det også drøftet, om det er hensigtsmæssigt selv at lave små specialklasser med baggrund i 

reglerne for holddeling. 
 
Det er ikke oplevelsen, at skolerne ikke bruger deres bevillinger. De overskud, som skolerne overfører, er 

stort set konstante. 
Hvis disse overskud skal væk, er et vigtigt værktøj, at skolerne kan arbejde indenfor en margen på fx +/- 3 
eller 5 % af budgettet. 

Dette har der været tale om mange gange, og der er behov for, at der kommer en klar beslutning om, om 
man vil have en sådan margen og, hvor lang tid skolerne har til at ramme indenfor denne margen. 
 

6.  Evt. 

Der planlægges med at lave en generalforsamling den 5. marts 2021. 
Hvordan den kan afholdes, vides endnu ikke, 

Der er et program med oplæg fra Claus Hjortdal, og Eyde er reserveret. 
Der må derfor tages stilling til, hvordan generalforsamlingen afholdes, efterhånden som beslutningerne om 
Corona tages fremadrettet. 

 


