
        

     
 

 

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 9. feb. kl. 8.00 – 10.00 
Sted: Teams-møde 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann Jensen, Ketty Høj, Marjbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. Covid-19 

Genåbning 0.-4. kl. og nødundervisningsbekendtgørelse 

Der har været en del syn på, hvor meget eleverne skal gå i skole i forhold til rimeligheden overfor elever og 
lærere. Der er ikke et entydigt svar på, hvad der er bedst for alle. 
 
Der er mulighed for nødundervisning frem til sommerferien. 
Det er både godt og skidt, for nogle vil kunne have et synspunkt om, at man ”bare kan afkorte skoledagene”, 
når det er nødundervisning. 
 
Det er godt, at der kom en afklaring vedrørende eksamen. 
 
Generelt har det i kommunen lydt som om, genåbningen med 0.-4. klasse er forløbet fornuftigt. 
 

 

 

 

 

2.  Generalforsamling 

Drøftelse af indhold i beretningen 

Bestyrelsen drøftede input til beretningen. 
Den kommer formodentlig til at handle en del om Corona, men også en række andre ting har fyldt i årets 
løb. 
 
Det bliver ikke det samme som at holde generalforsamling med efterfølgende middag, men bestyrelsen 
vurderer, at det er godt at få generalforsamlingen afviklet, så den ikke må vente til senere. 
 

4. Deltagelse i møde med DLF og Skolelederforeningen 

Orientering om invitation til deltagelse i samarbejde med DLF 

Mødet, som der er inviteret til, handler om, at DLF og Skolelederforeningen har brug for at samle erfaringer 
med arbejdet med A20 op. 
Møderne vil blive afholdt kredsvist på forskellige dage men som et fælles møde med de to foreninger. 
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5. Gaveliste 

Hvornår gives gave 

Skolelederforeningen giver medlemmer blomster mv. efter følgende ordning: 
 
Ved ansættelse i lederjob: Vin 
Ved begravelse af leder: Bårebuket 
Ved receptioner: Vin 
Ved ansættelse af direktør, chef eller centerleder: Blomst 
Længerevarende sygdom: Blomst 
Julegave til bestyrelsen: Kurv. 
 

6.  Coronarefusion 

Det har været frustrerende ikke at vide noget om, hvordan der blev og bliver udlignet med hensyn til 
coronarelaterede udgifter og ligeledes, om der overhovedet blev udbetalt refusion. 
 
Bestyrelsen drøftede kort dette. 
 

7.  Evt. 

Hotel Eyde er afbestilt fredag den 5. marts 2021, da generalforsamlingen foregår på Teams. 


