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Dagsorden/Referat 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Torsdag d. 28. januar 2021 
Kl. 14.30 – 15.45 
 

Sted: Virtuelt (Link i kalenderinvitationen). 

(Grundet nedlukningen afholdes dette møde Virtuelt). 
 

Eventuelt afbud: Karen 
 
 
Punkt                   Noter/referat 

1. Ledelsen på XXXXXX skole har ordet  Udgik.  
 

2. Nyt fra Formanden 
 
Vi afstemmer dagsorden. 
 
Hovedbestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde og formandsmøde den 14. januar 
2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nogle hovedpunkter: 
Genvalg til Formand Claus Hjortdal 
Genvalg til Næstformand Dorte Andreas 
 
Corona: Claus har været meget optaget af kontakt 
med især undervisningsministeren (i perioder dagligt) 
ift. hele situationen på undervisningsområdet. 
I forhold til specialklasser og specialskoler er der 
 
A20: Flere input fra forskellige steder i landet om, 
hvordan man har grebet det an. 
Oplevelsen er at vi bestyrelsen har været en 
ligeværdig part i forhandlingerne. Det skal vi være 
glade for. 
 
Økonomi: Pga. Corona har foreningerne ikke kunnet 
anvende deres økonomiske midler. Derfor er der i 
mange foreninger opsparet en for stor formue. Det 
blev vedtaget med stort flertal, at der i 2021 må være 
et stort overskud. Vi får derfor den fulde overførsel 
plus tilskud (tilskuddet kunne være blevet reduceret 
eller bortfalde). I Vesthimmerlands Kommune betyder 
det, at vi i 2021 har en særlig god økonomi. 
 
Bestyrelsen vil arbejde på at lave nogle gode 
arrangementer, der godt må koste noget, så snart 
sundhedsmyndighederne tillader det. 
 
Generelt om årsmødet og foreningens arbejde kan 
læses i Plenum/Skolelederforeningens hjemmeside. 
 
 
 

 
Side 1 af 2 

Bestyrelsen: 
 

Formand/TR:  Anders Skinnerup, Skoleleder 
 

Næstformand:  Jesper Poulsen, Skoleleder 
 

Sekretær/Hjemmeside: Søren Toft Mølgaard, Skoleleder 
 

Kasserer:  Karen Bech, Skoleleder 
 

Arrangement  Sonja Paulin, Skoleleder 
 

Bestyrelsessuppleant:  Ingen. 
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Punkt            Noter/referat 

3. Ny arbejdstidsaftale for DLF 
 
Jesper og Anders har deltaget i et forhandlingsforløb. 
 
 
 
 

 
 
Der er d. 26. januar 2021 indgået en aftale mellem 
Skoleforvaltningen, Danmarks lærerforening og 
Skolelederforeningen. 
Formelt er Skolelederforeningen ikke part i 
forhandlingerne, men i Vesthimmerlands Kommune 
er vi heldigvis indgået som en 100 % ligeværdig part. 
Det har været en stor gevinst for alle tre parter og 
afspejler sig også i aftalen. 
 
Aftalen præsenteres for det politiske udvalg tirsdag d. 
2. februar 2021 og underskrives herefter. Det 
forventes, at aftalen kan sendes ud onsdag d. 3. 
februar 2021. 
 
Anders Skinnerup sender ud til alle skoleledere og på 
torsdag den 4. februar mellem 14-16 inviteres til 
virtuelt møde, hvor aftalen fremlægges. 
Mette Bertel præsenterer det samtidig for lærerne. 
 
Hvis der i implementeringsprocessen opstår 
problemer, er det vigtigt at få Anders eller Jesper 
med ind over, således de kan hjælpe med at fortolke 
teksten. (Og evt. Anders Norup). 
 

4. Evaluering af situationen ifm. med Corona 
 
Er der nyt der skal deles? 
 
 
 
 
 

 
 
Der er en generel oplevelse af, at vi gør det godt i 
kommunen. Der er mange positive reaktioner fra 
forældrene, der kan sammenligne med andre 
kommuner. 
Vi oplever, at der er arbejdsfred. Der er mange 
lærere, der er stolte over det vi lykkes med. 
Teknologisk og online. De sårbare børn bliver der 
taget hånd om.   
Vi kan glæde os over de gode fortællinger, der i disse 
dagens fortælles om Folkeskolen. Folkeskolen tales 
op. 
Det er godt at vi har haft mulighed for fortsat at 
samarbejde med CPP og familieafdelingen.  
 

5. Økonomi 
 

Status. Fast punkt. 
 

 
Vi afventer afrunding på regnskabet for 2020. 
 
 

6. Medlemsnyt – er der nyt?  
 

Status. Fast punkt 
 

 
Intet nyt. 

7. Møder og arrangementer samt årsplan 
 

(fast punkt, se oversigter)  
 
 
 

 
Bestyrelsen vil arbejde på et medlemsmøde om 
Feedback kultur. 
Leder til medarbejder. Leder-leder (på samme 
lederniveau). Leder-leder (leder over eget leder 
niveau) 
 

8. Eventuelt 
 
 
 

 
Hjemmesidens nøgleoplysninger er under revidering. 
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Kommende møder og arrangementer     (Dynamisk dokument!) 
 
Begivenhed                Dato & tidspunkt 
Bestyrelsesmøde 
Sted: Vestermarkskolen 
 

Tirsdag d. 11. august 2020 
Kl. 14 - 16 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Hornum Skole 
 

Mandag d. 31. august 2020 
Kl. 12 - 14. 

Bestyrelsesmøde 
Sted: (Vester Hornum - Aflyst)  Afløst af virtuelt møde. 
 

Torsdag d. 2. oktober 2020 
Kl. 14.00 - 15.30 

Medlemsmøde 
Sted: … afventer … 
Emne: Alternativt årsmøde og festmiddag. 

Torsdag d. 29. oktober 2020 
 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Ullits skole – Aflyst. Afløst af virtuelt møde. 
 

Torsdag d. 27. november 2020 
Kl. 12.30 – 14.00 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Gedsted skole Virtuelt møde 
 

Fredag d. 11. december 2020 
Kl. 8.15 - 10.15 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Virtuelt 
 

Torsdag d. 28. januar 2021 
 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Vestrup Skole 
 

Torsdag den 11. marts 2021 
Kl. 15-16.30 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Vestermarkskolen 
 

Onsdag den 14. april 2021 
Kl. 10-11.30 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Ranum Skole 

Tirsdag den 18. maj 2021 
Kl. 15-16.30 
 

Bestyrelsesmøde 
Sted: Aalestrup Skole 

Torsdag den 10. juni 2021 
Kl. 15-16.30 
 

Generalforsamling (Skal afholdes i 1. kvartal med 4 ugers varsel). 
Sted: Virtuelt 
 

 
 
 
 
 
 

Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 14.30 
– 16.30. 
Virtuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmøde – AFVENTER!!! Der findes et nyt tidspunkt. 
Sted: … afventer … 
Emne: … med Bjarke Dahl Mogensen, særlige rådgiver for Pernille 
Rosenkrantz-Theil … 
 
 

 
 

Medlemsmøde -Feedback kultur. 
Leder-leder (leder over eget leder niveau), Leder-leder (på samme 
lederniveau), Leder til medarbejder. 
 
 
 

 

 
  

Deadlines og vigtige datoer - UDDRAG: 
⦁ Lokalregnskab skal indsendes senest den 1. maj (nye 
lokalmidler, udbetales først, når sidste års regnskab 

er indleveret).  

⦁ Medlemstal gøres op ca. 14 dage efter indleveret 
regnskab. 

⦁ Udgifter i et regnskabsår kan kun refunderes i 
samme regnskabsår. 
 

https://www.skolelederforeningen.org/for-tillidsvalgte/tr-
haandbog/lokalafdelingernes-oekonomi/ 
 
 
 
 

 
 

https://www.skolelederforeningen.org/for-tillidsvalgte/tr-haandbog/lokalafdelingernes-oekonomi/
https://www.skolelederforeningen.org/for-tillidsvalgte/tr-haandbog/lokalafdelingernes-oekonomi/
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Årshjul – Opmærksomhedspunkter (Dynamisk dokument!) 
 

F.eks.: medio august, 
primo oktober, ultimo 
november, ultimo 
januar, primo marts, 
ultimo april, medio juni 

Bestyrelsesmøder. 
Typisk 7 ordinære møder pr. år. 
Kan suppleres eller i særlige situationer erstattes af ”mailmøder” eller telefonmøder. 

 Eventuelt 1 – 2 medlemsmøder pr. år. 

August 
 

Lokalløn mm. (Opgave for TR) 
Opfordring til skolelederne om at overveje udmøntning af lønmidler til afdelingsleder 
og/eller Viceskoleleder. 
Opfordring til leder af Skole- og Dagtilbud om at oveveje udmøntning af lønmidler til 
skoleledere.  
Begge dele skal være forhandlet og afsluttet i november jf. lønpolitik. 
Procedure for lønforhandling: Tidsplan Forhandlinger afholdes som udgangspunkt en 
gang årligt. Forhandlingstidspunkt følger Årshjul gældende for Vesthimmerlands 
Kommune, dvs. at forhandling typisk vil blive afviklet i perioden medio august til 
medio november. Tidspunkt for forhandlinger aftales lokalt mellem chef/leder og 
lederrepræsentant/den faglige organisations lokale afdeling, når en af de lokale 
parter har begæret forhandling. Dog senest 6 uger efter forhandlingsbegæring jf. 
aftaler om lokal løndannelse. Fremsætter ingen af de forhandlingsberettigede parter 
begæring om forhandling, forhandles der ikke. 

December i ulige år/ 
Januar i lige år 
 

Forud for valghandling på ordinær generalforsamling i marts måned i lige år. 
Afklaring om bestyrelsesmedlemmer stiller op igen.  
Afklaring om TR og TR suppleant stiller op igen. 

Marts 
 
 

Generalforsamling 
(I lige år er der valg af TR og TR suppleant, der indtræder som formand og 
næstformand i bestyrelsen. Samt valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer). 
 

Der kan være et tema, som tages op på generalforsamlingen.  

Idébank til drøftelser. 
Baggrunden er, at det 
er emner, der er 
kommet op i forskellige 
sammenhænge i 2020 

Bestyrelsen vil have fokus på det samlede skolevæsen.  
Et mangfoldigt skolevæsen defineres ikke udelukkende af tal, men også ud fra 
politiske og ledelsesmæssige værdier, visioner, prioriteringer samt lærings- og 
dannelsesidealer.  

 Drøftelserne vil være med fokus på foreningens medlemmers perspektiver, fx 
ledelsesrum og trivsel.  

 Tilstedeværelsestid 

 Arbejdsmiljø for ledere 

 Budget 2021 

 Kvalitet i Skole- og Dagtilbud 

 Inklusion 

 Læring og dannelse i et økonomisk perspektiv 

 Tal og måling som oplevet primært styringsredskab 

 Direkte dialog/samtale mellem bestyrelsen/skolelederne og politikerne om de gode 
eksempler fra et godt skolevæsen Ledelser og bestyrelsers råderum 

 Lokalaftale/Redegørelse/Skoleplan ifm. ny DLF Arbejdstidsaftale 

 … 
 

 


