
        

     
 

 

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 9. nov. kl. 8.30 – 10.30 
Sted: Sinding Skole 
 
1. Deltagere: Sisse Lymann, Ketty Høj, Majbritt Larsen, Erik Søgaard og Jes Monrad 

    Afbud: Ingen 

 

 

4. Kommunalvalg 

Status og tilbagemeldinger på de politiske vinde, der rør sig 

Bestyrelsen har ikke fornemmelsen af, at der er mange politiske vinde, der berører skolerne. 
Der er ikke tanker om at skolestrukturen skal laves om. 
 

 

2. Tilbagemelding fra repræsentantskab og formandsmøde 

Valg af ny hovedbestyrelse og fokusområder for skolelederforeningen 

Claus Bredahl fra Ikast-Brande kommune, som opstillede til hovedstyrelsen, fik ikke stemmer nok. Han blev 
valgt til andensuppleant. 
Formanden, Claus Hjortdal, og næstformanden, Dorte Andreas, blev genvalgt uden andre opstillede til 
posterne. 
 
I formandsmødet var fokus på ”Ledelse tæt På”, da ledelserne på skolerne giver udtryk på hellere at ville 
bruge tid tæt på i stedet for at løse administrative opgaver. 
 
”Sammen om Skolen” ses der på med forventning.  
Det indebærer, at vi skal undgå store reformer og i stedet drøfte de forslag, der kommer op. 
Vi skal undgå at ”gå med strømningerne” og lave løsninger, som ikke holder. 
 
Claus Hjortdal fortæller, at der er problemer i forhold til magtanvendelse. Der sker for mange fyringer af 
både lærere, som har brugt magt og ledere, som har sanktioneret magtanvendelsen. 
Man regner med, at bekendtgørelsen om fremme af god ro og orden bliver lavet om igen. 
 

3. Planlægning af medlemsmøde og julefrokost 

Der bliver sendt invitation ud den 9. november 2021 på mail. 
I mailen beskrives planen for aftenen. 
Der er valgt menu og vin til julefrokosten. 
Medlemsmødet forud ligger kl. 17.00 til 18.30. 
 
På medlemsmødet kommer næstformand Dorte Andreas, og derefter vil SFO-ledernes muligheder for 
deltagelse i det sociale blive drøftet. 
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5. Skolelederforeningen arbejde med de enkelte medlemmer 

Bestyrelsen drøftede, hvilke muligheder og forpligtelser, lokalforeningen har i forhold til at støtte 
enkeltmedlemmer i personlige sager. 
 

6. Vinterseminar  

Drøftelse af det begrænsede antal mulige tilmeldte 

Der har været en problemstilling om tilmeldingen til vinterseminaret 2022. 
Marianne Kipker, som tilmeldingen skulle gå til, fortæller, at hendes mail ikke kunne følge med 
tilmeldingerne, og at tilmeldingerne ikke er tilgået hendes mail i den rigtige rækkefølge. 
 
I forhold til hvor mange, der kan være til vinterseminaret, skal et andet sted måske overvejes. 
Dette arbejdes der med i kursusudvalget. 
 
Kursusudvalget skal være opmærksom på, at mailen om tilmeldinger tilgår alle medlemmer af foreningen. 
 

7. Corona 

Det er nødvendigt med en afklaring af, hvad målet er med de 6-12-årige, der ikke skal vaccineres. 
Skal de smittes alle sammen? I givet fald vil det betyde, at nedlukninger vil forøges, og smitteopsporinger vil 
blive omfattende over lang tid, indtil alle i aldersgruppen har været smittet. 
Det vil, i lang tid, betyde omfattende arbejde. 
 

8.  Evt. 

Flytning af decembermødet. Ketty og Erik skal til andet møde 

Decembermødet flyttes til samme dag kl. 10.30. 
 


