
 

 
 
              - Silkeborg Kommune 

15. marts 2021 
 
 
 
Hermed udsendes endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling i 
Skolelederforeningen, Silkeborg-afdelingen  
 
 

torsdag den 25. marts 2021 klokken 16.30 – ca. 18.00 
 
 
Generalforsamlingen afvikles virtuelt på Teams. Kalenderinvitation er udsendt 
til foreningens medlemmer.   
 
Generalforsamling - referat 
 
1) Valg af dirigent og 

referent 
 

Dirigent: Tine Sax 
Referent: Helene Mie Soelberg 

2) Formandens beretning 
 

Det konstateres, at generalforsamlingen er indkaldt 
rettidigt og dagsorden også er sendt ud i tide. Der er 
ikke indsendt yderligere punkter til dagsordenen.  
Beretningen er gennemgået. 
Kommentarer/bemærkninger til beretningen: 
Det bemærkes, at man synes arbejdsvilkår under 
Corona er for positivt omtalt, og det ønskes, at det skal 
fremgå tydeligere, at skoleledelsernes vilkår under 
Corona har været stærkt kritisable, samt at man 
savner, at skoleafdelingens ledelse har givet dette 
område nok opmærksomhed.  
Det bemærkes af flere, at det opleves som en mangel at 
den samlede skoleledelsesgruppe ikke har været 
inddraget i en proces omkring forståelsen af 
elementerne i den nye arbejdstidsaftale. Det bemærkes 
ydermere, at man også gerne ville have haft mulighed 
for at kunne kvalificere elementerne i aftalen sammen i 
skoleledelsesgruppen. 
Det bemærkes af flere, at det er godt, at 
skoleledelsernes generelle arbejdsvilkår bliver taget op, 
og der opfordres til at bestyrelsen fortsat adresserer 
denne problematik. 



Det bemærkes, at det er vigtigt, at man forholder sig til 
at det er en stor belastning for både skoleledere og 
mellemledere, når der mangler ledelseskraft i et 
ledelsesteam.  
Det bemærkes, at det er godt og væsentligt, at 
foreningen arbejder for muligheder for lønstigninger til 
mellemledere. 
Det bemærkes, at skoleledernes APV ift. krav i arbejde 
opleves som problematisk, og man ønsker, at dette er 
noget, der skal arbejdes fremad. Man oplever, at den 
fælles gennemgang, der har været, ikke, på 
tilfredsstillende vis, adresserede denne problematik. 
Man vil gerne have, at bestyrelsen adresserer dette 
overfor skoleafdelingsledelsen.  
Det bemærkes, at det er vigtigt fortsat at gøre 
opmærksom på, hvordan vi i Silkeborg komparativt 
ligger på væsentligt områder på skoleområdet ift. andre 
kommuner.   
Det bemærkes, at det er problematisk, at den nye 
tildelingsmodel på det specialiserede område er udskudt 
af flere omgange.  
Generalforsamlingen har godkendt formandens 
beretning.  

3) Regnskab 
 

Regnskab gennemgået og godkendt 

4) Budget 
 

Budget gennemgået  
Man ønsker at ledere, der ikke er medlem af 
skolelederforeningen, inviteres med til et socialt 
arrangement og så selv betaler for forplejning. 
Budgettet er godkendt 
 

5) Eventuelt. 
 

 

 
 
 


