
        

     
 

 

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 21. sept. kl. 8.30 – 9.50 
Sted: Vestervangskolen 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

3. SFO-lederes deltagelse i skolelederforeningens arrangementer 

Drøftelse af mulige løsninger på problematikken om SFO-lederne, der ikke kan deltage, da de er 
organiseret et andet sted. 

Da de sociale arrangementer i skolelederkredsen er organiseret under Skolelederforeningen, som er en 
fagforening for skoleledere indenfor lærerområdet, giver det problemer i forhold til at have et socialt samvær 
med hele skoleledelsen; især i forhold til SFO-lederne. 
 
Problemstillingen giver et unødigt skæld i de enkelte skolers samlede ledelser. 
 
Bestyrelsen drøftede løsningsforslag og drøftede, om sagen kunne sættes på generalforsamlingens 
dagsorden i marts 2022. 
Der kan være mange forslag til, hvordan det kan løses, og en stor del af problematikken har udgangspunkt 
i, at skolelederforeningen får sin økonomi på baggrund af medlemstal, og pengene stammer fra de 
fagforeningskontingenter, medlemmerne indbetaler månedligt. 
SFO-lederne kunne betale hele deres del af kuvertprisen af egen lomme.  

 

 

2. Møde med borgmester og udvalgsformand 

Evaluering af mødet og fremtidige muligheder i samarbejdet på det politiske niveau 

Bestyrelsen havde bedt om og blev inviteret til møde med borgmester, udvalgsformand og direktør, og 
ledelsen udtrykte forståelse for, at foreningen gerne ville have mødet.  
Mødet var konstruktivt og frugtbart. 
Bestyrelsen indledte mødet med at informeret om Skolelederforeningens unikke status på det offentlige 
område, dens oprettelse og historik og relationen til DLF. 
Derefter var der en dialog om foreningens arbejdsmetoder i forhold til det politiske led og i forhold til 
forvaltningen. Her er Skolelederforeningen involveret i de fleste af de overordnede problemstillinger, der er i 
skolevæsenet. 
Nogle af de store ledelsesmæssige udfordringer som inklusionsdebatten og coronatiden blev nævnt. 
Endelig blev der talt om foreningens ønske om at fremme god ledelse med gode arbejdsvilkår for ledere, og 
formand og borgmester fortalte om deres fokusområder i skolevæsenet i en ny valgperiode. 
 
Der er ikke aftalt et fremtidigt formelt samarbejde mellem politikerne og foreningen, men det er frugtbart, at 
bestyrelsen og det øverste politiske led har udvekslet synspunkter og har lært hinanden at kende. 
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De kunne også betale det samme som skolelederne betaler af egen lomme. På den måde vil det være ens 
for alle, men skolelederne ville privat deles om at betale det manglende foreningstilskud til SFO-lederne. 
Meget af problematikken ligger således i den økonomiske del af arrangementerne og ikke i et manglende 
ønske om, at SFO-lederne kan deltage i fællesskabet. 

 

 

 

 

4. Corona 

Smitteopsporing efter de nyeste retningslinjer 

Der var ikke nye problemstillinger at drøfte i dette punkt. 
 
I stedet havde bestyrelsen en drøftelse, som har været oppe flere gange før. 
Nogle kommuner har ikke forhåndsaftale for mellemlederne. Spørgsmålet er, om Herning skal have en 
sådan. 
Bestyrelsen drøftede dette igen, og kom frem til den samme konklusion som tidligere, nemlig at en 
forhåndsaftale for alle ledere er den rigtige måde at udmåle løn til mellemledere. 
Argumenterne for og imod har ikke ændret sig siden sidst, det blev drøftet. 
 

5.  Evt. 

Der opstiller ét medlem til hovedstyrelsen, nemlig Claus Bredahl fra Ikast-Brande kommune. 
I forhold til A20 er der overraskende lidt tale om ændringerne. CBL vil spørge medlemsskaren organiseret 
under DLF om deres oplevelser. 
Endelig gik bestyrelsen skolerne igennem i forhold til vakante stillinger mv.  
 


