
        

     
 

 

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 16. marts kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Vestervangskolen 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. Kvartalsmøde 

Tilbagemelding fra kvartalsmøde med CBL 

Der blev i sidste kvartalsmøde talt med forvaltningen om, at det vil være et godt signal, hvis forvaltningen, 
ovenpå coronaen, laver et arrangement for skoleledelserne for at få rystet flokken sammen igen ovenpå 
lang adskillelse. 
Et sådant arrangement, mener foreningen, skal være for skoleledelserne alene og dagtilbuddene alene. 
 
Der arbejdes i forvaltningen på at lave en gruppe af ledere, der kan hjælpe skolerne med økonomistyring og 
især forventede regnskaber. 
Der arbejdes med det, men man er ikke så langt endnu. 
Skolelederforeningen skal have en holdning til, hvordan et sådant arbejde vil skulle honoreres. 
Når forvaltningen har en endelig model for arbejdet, skal de komme med et udspil til honorering, som 
Skolelederforeningen forhandler. 
 
Til sidst i mødet var forening og forvaltning skolerne rundt i forhold til de steder, der har særlige ting at 
arbejde med. 
 

 

2.  Generalforsamling 

Evaluering af generalforsamlingen og evt. opfølgning 

Ud fra de, dog få, tilbagemeldinger, bestyrelsen har fået, var generalforsamlingen en god oplevelse trods 
Teams og afstand. 
Det var godt at høre Claus Hjortdals tanker, og der er enighed om, at han gjorde det godt. 
Beretningen var i Folkebladet i den 13. marts 2021. 
 

4. A20 

Drøftelse af arbejdet med A20 (skoleplan) og samarbejde med HLF og CBL 

CBL, Skolelederforeningen og HLF har hver deres vinkel på fokus i samarbejdet. 
Der er enighed mellem alle parter om, at det er samarbejde og gensidig tillid, der er det centrale i aftalen og 
for at få den til at fungere. 
Når man er i det konkrete arbejde med aftalernes indhold, bliver de tre parters synspunkter tydeligere. 
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5. Økonomistyring 

Drøftelse af mulighederne for at opfylde forventningerne til økonomistyring 

Der var fredag den 12. marts 2021 første møde i en gruppe vedrørende økonomistyring som beskrevet 
under pt. 3. 
Foreningen mener, at forvaltningen skal fortælle ”hvad, der skal til, for at de synes, man er en dygtig leder 
angående økonomi”. 
Arbejdet handler pt. om, hvordan de forventede regnskaber bliver bedre. Der blev talt om: 

• +/- 3 % af budgettet som årsresultat 

• Forskellen på gæt på budget den 1. april for året efter, reelt budget 1. januar og reelt budget, når 
regnskabsåret er gået ultimo december. 

• Kan der laves en gruppe at skoleledere, som kan hjælpe til på skolerne? 
 

6.  Evt. 

Intet 


