
        

     
 

 

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 18. maj kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Lundgårdskolen 
 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. Økonomi 

Status på foreningens økonomi 

Det ser ud til, at alle nyansatte i lederjob vælger at melde sig ind i Skolelederforeningen. 
 
Lokalforeningen har en del penge på kontoen pt., så der er mulighed for, at sommerens arrangement kan 
blive ekstra godt og uden egenbetaling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Ansættelsesprocedure 

Drøftelse af fælles opslag mhp. holdning til kommende drøftelser 

Brugen af fælles opslag kontra individuelle opslag har været drøftet gennem mange år. 
 
Argumenterne for begge synspunkter er velkendte. 
For fælles opslag taler bl.a.: Nyuddannede skal søge mange steder, der er ansøgere til alle skoler og der er 
ikke konkurrence om at komme først med opslag. 
For individuelle opslag taler bl.a.: Nyuddannede udgør en meget stor del af ansøgerne, allerede ansatte i 
Herning kommune søger ikke og ansøgere, som altid er i bunkerne, fylder meget. 
 
Det er fortsat et dilemma. 
Det blev drøftet i bestyrelsen, om man kunne lave en rokade for allerede ansatte, hvor disse kunne få 
mulighed for at tilbyde sig i stillingerne, inden ansøgningsfristen for nye ansøgere er overstået. 
En model af denne art bruges fx i Aarhus. 
 

mailto:LUNKH@herning.dk
mailto:SINML@herning.dk
mailto:LBSES@herning.dk
mailto:VESJP@herning.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Corona 

Orientering/drøftelse vedr. håndtering af seneste åbning 

Der er ikke særligt meget at pege på i den seneste åbning, som alle håber kommer til at virke frem til 
sommerferien. 
 
Det eneste, som der skal peges på, er den meget korte frist, der var mellem regeringens udmelding og 
Herning kommunes beslutning om at åbne allerede onsdag i samme uge. 
 

5.  Evt. 

På næste møde udarbejdes mødeplan for det kommende skoleår. 
 


