
        

     
 

 

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 17. aug. kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Sunds Skole 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

 

3. Årets arrangementer 

Gennemgang og forslag til indhold 

Bestyrelsen drøftede indholdet i medlemsmøderne op til jul og til generalforsamlingen. 
Det foreslås, at Dorte Andreas inviteres til medlemsmødet i december og udvalgsformanden inviteres til 
generalforsamlingen. 
Der er valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2022. 
Hotel Eyde bookes til begge arrangementer. 
 

 

 

 

 

 

2. Møde med borgmester og udvalgsformand 

Drøftelse af emner til mødet. Louise deltager i mødet. 

Borgmesteren og udvalgsformanden vil gerne mødes med hele bestyrelsen. 
Der aftales møde den 8. september kl. 11.00, hvor borgmester, udvalgsformand, direktør og bestyrelse 
mødes én time. 
Bestyrelsen drøftede, hvilket indhold mødet kan have, og dette bringes videre til mødedeltagerne. 
 

4. Corona 

Nyeste restriktioner og HKs tolkning af dem 

I den seneste tid har håndteringen af Covid-udbrud skabt en del frustrationer. Det er blevet anbefalet at 
tænke fornuftigt og vurdere sagerne i de konkrete situationer. 
Den 1. september 2021 kommer der nye restriktioner gældende for hele landet. 
Håndteringen af reglerne i den seneste tid, hvor samfundet åbnes mere samtidig med, at opsporingen bliver 
mere kompliceret og omfattende, har givet anledning til en række dårlige fortællinger og meget arbejde på 
skæve tidspunkter. 
Det vil være et stort fremskridt, hvis skolerne kan undgå at skulle ringe til alle og i stedet orientere skriftligt 
på Aula og eventuelt sende de få elever hjem, som møder op på skolen, selvom de er blevet informeret på 
Aula om at blive hjemme. 
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5.  Evt. 

Status på stillingssituationen i kommunen blev belyst. 
Der er én skolelederstilling i opslag pt. 
Derudover er der to lederstillinger i genopslag. 


