Referat fra EiD Bestyrelsesmøde
2011

Tirsdag den 15. august 2017 kl. 12.00
Djøf´s lokaler Gothersgade 133, Trappetårn 3
Mødet starter kl. 12.00 med frokost.
Deltagere: Lars, Michael, Jens, Steen, Dan, Mogens, Søren, Finn, Gitte,
Afbud: Lotte, Poul og Torben
Referent: Dan Holt Højgaard

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Referatet fra sidste best. møde.
Godkendt
3. Nyt fra Djøf og OK 18, herunder lønanalyse v/Lars
Regler i forbindelse med fusioner:
Rybnersdom: Hidtidige aftaler er ikke gældende.
CPH West-dom: De hidtidige aftaler er stadigt gældende.
DJØF tolkning: Hvis en enhed inde i skolen fastholdes, så gælder de indgåede
aftaler stadigvæk.
DJØF arbejder for: en fælles aftale, fjernelse af lønrammer, fjernelsen af
cheflønspuljen, decentral løndannelse, forbedret sikkerhed for ledere og
omkvalificering af direktører (trin39).
Evt mulighed for at skrive ud medlemmer med nyt i forbindelse med
nærtliggende dom eller senest til december.
4. Opsummering/ tilbagemelding fra de tre grupper
Karriereudvikling:
Der er ikke sket det store.
Dan identificerer to tilbud, som udsendes som tilbud til medlemmerne asap.
Tilbuddet sendes også til alle skoleadresserne.
Mellemledere:

Lønpolitik: Årlig samtale, Struktur, Ledelsesstruktur der øger løn.
Udsendes ikke til bestyrelserne.
Udsende lønspørgeskema sammen med anbefaling om lønpolitik. Rettelse af
”uddannelse”.
Direktør-planen:
I dialog med DEG-B og analyse om lønniveauet fra andre sektorer er der.
Der er ikke sket det store på de andre punkter.
Enighed om, at et materiale til bestyrelserne vil være en stor hjælp.
Revision af handleplanerne:
Afklare spillereglerne for løndannelse på skolerne medtages i revision af
handleplaner.
5. Fortsat diskussion af plan for fremtidens EiD
Husk mulighed for arrangementer med økonomisk støtte fra Djøf.
6. Kort orientering fra formanden og formandskabet
Formanden orienterede om aktuelle sager.
7. Fusioner – vilkår for ledere, herunder hvilke overenskomster bliver/er
infusionerede ledere på STX underlagt
Dækket af punkt 3.
8. Fælles bestyrelsesmøde/seminar den 2. nov., herunder forberedelsesmøde
Lars deltager i forberedelsesmødet. Gode ideer kan sendes til Lars.
Vi er indstillet på et stærkere og tættere samarbejde på sigt.
9. Forberedelse af generalforsamling, herunder tid og sted
Tid: 18.-19. april 2018 i forbindelse med Danske Erhvervsskolers årsmøde i
Nyborg. Michael undersøger muligheden for at ligge det før ledernes møde.
10. Orientering fra den øvrige bestyrelse, herunder personsager
Bestyrelsen godkendte en forhandlet aftrædelsesordning med formanden.
11. Økonomi og medlemssituationen
Papirerne udsendes til bestyrelsen fra kassereren.
12. Indsats overfor HL medlemmer
Dialog med HL Ledersektionen. Steen og Dan tager initiativ.

13. Evt.
Næste møde er den torsdag den 7. december 2017 hos DJØF.
Jens Porsgaard Nielsen
Formand
Erhvervsskolelederne i Djøf

