
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 8. juni 2022 – eksternt referat 

Dato 8/6-2022 Mødetidspunkt 20.30-22.00 Mødested: Afholdes i Teams 

Mødetype Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

Mødeleder Torben Flagsø 

Referent Karin Piccini 

Deltagere Torben Flagsø (TF), Torben Samson (TS), Jesper Berring-Langberg (JL), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Troels 

Eriksen (TE), Inken Christensen (IC), Carsten Gade (CG), Lars Holm-Nielsen (LHN) 

Afbud/fraværende Muhammed Bektas (MBE), Martin Edens (MME) 

1. Ansættelse af to afdelingsledere med undervisningsforpligtigelse isf. én viceinspektør i Grundskolen – og økonomien bag 

Diskussion TF startede med at undskylde den korte varsel for indkaldelsen, som har været nødvendig. Herefter blev baggrunden for det 

hasteindkaldte møde ridset op, hvorefter TF gav ordet til CG.  

CG præsenterede ledelsens beslutningsoplæg og tilføjede at det hidtil har været praksis, at ledelsen også havde undervisning (det 

har ledelsen i GYM fortsat), men at det for nogle år siden blevet ændret for GS-ledelsen pga. stigende arbejdspres ift. 

ledelsesopgaver. CG understregede også, at det ikke nødvendigvis vil være de to nye ledere, der opfylder 

undervisningsforpligtigelsen, da det vil afhænge af time-/fagfordelingen. 

Herefter fulgte en lang drøftelse med synspunkter og spørgsmål  fra mødets deltagere, dels til det fremsendte oplæg, men også til 

forudsætningerne for ansøgning ud fra det nuværende stillingsopslag og årsagen til at ledelsen præsenterer en ny struktur nu. 

Desuden blev titlen ”afdelingsleder” drøftet og da de to nyansatte vil være på samme niveau som den nuværende viceinspektør, 

bør de ikke have forskellige titler. 

TF bad alle bestyrelsesmedlemmer give udtryk for deres holdning, inden den endelige beslutning blev truffet. 

Muligheden for anonym afstemning blev drøftet, men bestyrelsen blev enige om at søge konsensus.  

En enig bestyrelse godkendte ledelsens indstilling under forudsætning af, at de to nye stillinger genopslås som viceinspektør-

stillinger, hvor der må påregnes undervisningsforpligtigelse. 

Konklusioner/Beslutning En enig bestyrelse godkendte ledelsens indstilling under forudsætning af, at de to nye stillinger genopslås som viceinspektør-

stillinger, hvor der må påregnes undervisningsforpligtigelse.  

Handlingspunkter Ansvarlig person Tidsfrist 

Jobopslaget rettes og genopslås CG Snarest 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 6. september 2022 kl. 17.00 


