
Dagsorden KS-møde d. 11/2-2021: 

1. Meddelelser 

a. FH sektion – konstituerende møde 

• Orientering 

b. Overenskomst på statens område 

• Hovedtræk gennemgået 

c. Podningsteam opstart uge 8 

• Orientering 

d. Afklaring på afgangsprøvesituationen 

• Beslutningen vedr. eksamen er truffet 

e. ISDN ophører – telefon! 

• Ny løsning undersøges 

f. Besvarelse af spørgeskema om genåbning 10/2 

• Er på vej, vi svarer i fællesskab på den 

2. Afholdte møder 

a. Studierådsmøde, Læreruddannelsen, Skive 9/2 (JJ) 

• Orientering 

• Ny rektor 

• Ny merituddannelse i Silkeborg 

• Ny form på læreruddannelse på vej 

• Nyt møde inden sommerferien 

• Kredsformændene vil gerne med til et møde med de 

studerende 

b. OAO – MED’s indflydelse på budgettet 10/2 (JJ) 

• Referat fra mødet 

• Analyse af mer- og mindre udgifter i forhold til corona 

• Budgetopfølgning i udvalg april 2021 

o Temamøde i marts i KS angående budgettet  

c. Møde om A20 – med skolelederne 10/2 (BS+JJ) 

• Orientering 

3. Kommende møder 

a. TR-møde 11/2 (alle) 

• Gennemgang af dagsorden 

b. Forhandlergruppemøde 22/2 (BS+JJ) 

• Orientering 

 



 

c. Dialogmøde Krabbeshus 22/2 (JJ) 

 

• Orientering 

d. FH Skive 22/2 (JJ) 

• Møde i Skive Kommune FH 

e. Styregruppe – skolestruktur 23/2 (JJ) 

• Orientering 

f. Fælles-MED 23/2 (GB+BS+JJ) 

• Orientering 

g. Styregruppe – skolestruktur 25/2 (JJ) 

• Orientering 

h. TR-webinar EVT! 25/2 (alle) – måske udsættelse til 4/3 

• Udsættes. Ny dato findes på næste KS-møde d. 25/2 

i. Erfaringsudveksling Trainee 

• Jesper undersøger om Søren kan deltage i mødet 

j. Møde i KVM- arbejdsmiljø 

• Møde mandag d. 22/2 

4. Gennemgang af endeligt regnskab og budget. 

• Orientering 

• Underskrives på næste KS-møde 

5. Lokalaftalens indhold – status – foreløbigt udkast til oplæg 

• Drøftet 

6. Genåbning af skoler – hvordan er det gået? 

• Drøftes med TR´erne 

7. Forberedelse af TR-møde – mødeindkaldelse via link (JJ) 

• Info 

8. Skive Kommune 

a. Byrådsmøde – referat 2/2 

• Info 

b. Økonomiudvalg – referat 2/2 

• Info 

c. BFU – dagsorden 10/2 (vær specielt opmærksom på pkt. 7!) 

• Referat ikke kommet endnu 

9. Nyt fra DLF-Hovedafdeling (Orienteringspunkter) 

a. KS017 – Orientering om konfliktstøtte 26/1 



b. TR008 – Tilsyn og fjernundervisning 27/1 

c. KS019 – Arbejdsmiljøperspektiver på genåbning 1/2 

d. DLFInsite – Fornyet fælleserklæring 1/2 

e. DLFInsite – Medlemsundersøgelse specialskoler 3/2 

f. Medlemsbrev fra Gordon 3/2 

g. KS024 – TR’s behandling af personoplysninger 

h. KS025 – Retningslinjer for genåbning 8. februar 

i. Formandsnyt – Genåbningsproblemer Gordon 9/2 

j. KS026 – Opfølgning af kongresvedtagelser 10/2 

k. KS027 – Er vi gearet til fremtiden? 10/2 

l. TR010 – Prøver og vejledning 10/2 

 

10. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. KMV – referat 5/2 

b. Tines referater 

c. Om alternativ læreruddannelse: 

https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-

flertal-for-alternativ-

laereruddannelse?fbclid=IwAR2O1_fUhIHgc1nrtrKJHrlGTCMicb2RM

iXPYsOYiXViThdon3gmzwR7aSg 

d. Brug nu skolelærernes tid ordentligt: 

https://www.information.dk/debat/2021/01/skolelaereres-tid-

aedt-andet-undervisning-selvfoelgelig-falder-

niveauet?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=fac

ebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR0F5peRbcp8U31nb_GRar

4uhSd-SycaXLARU9vqvPdTu1PFAzvVbUe1W-U 

e. Vejen til et godt samarbejde: 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-

forloebet/ny-start#Dialogskoleudvikling 

f. Statslig overenskomst: 

https://www.folkeskolen.dk/1864951/statslig-overenskomst-paa-

plads-laegger-rammen-for-hele-ok21 

 

11. Næste KS-møde 

a. Ressourcetildelingsmodel – skolernes situation 

b. Forflyttelser 

c. Lokalaftalen 

d. Spørgeskema om genåbningen 

https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-flertal-for-alternativ-laereruddannelse?fbclid=IwAR2O1_fUhIHgc1nrtrKJHrlGTCMicb2RMiXPYsOYiXViThdon3gmzwR7aSg
https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-flertal-for-alternativ-laereruddannelse?fbclid=IwAR2O1_fUhIHgc1nrtrKJHrlGTCMicb2RMiXPYsOYiXViThdon3gmzwR7aSg
https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-flertal-for-alternativ-laereruddannelse?fbclid=IwAR2O1_fUhIHgc1nrtrKJHrlGTCMicb2RMiXPYsOYiXViThdon3gmzwR7aSg
https://www.folkeskolen.dk/1864220/dlf-paradoksalt-at-der-er-flertal-for-alternativ-laereruddannelse?fbclid=IwAR2O1_fUhIHgc1nrtrKJHrlGTCMicb2RMiXPYsOYiXViThdon3gmzwR7aSg
https://www.information.dk/debat/2021/01/skolelaereres-tid-aedt-andet-undervisning-selvfoelgelig-falder-niveauet?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR0F5peRbcp8U31nb_GRar4uhSd-SycaXLARU9vqvPdTu1PFAzvVbUe1W-U
https://www.information.dk/debat/2021/01/skolelaereres-tid-aedt-andet-undervisning-selvfoelgelig-falder-niveauet?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR0F5peRbcp8U31nb_GRar4uhSd-SycaXLARU9vqvPdTu1PFAzvVbUe1W-U
https://www.information.dk/debat/2021/01/skolelaereres-tid-aedt-andet-undervisning-selvfoelgelig-falder-niveauet?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR0F5peRbcp8U31nb_GRar4uhSd-SycaXLARU9vqvPdTu1PFAzvVbUe1W-U
https://www.information.dk/debat/2021/01/skolelaereres-tid-aedt-andet-undervisning-selvfoelgelig-falder-niveauet?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR0F5peRbcp8U31nb_GRar4uhSd-SycaXLARU9vqvPdTu1PFAzvVbUe1W-U
https://www.information.dk/debat/2021/01/skolelaereres-tid-aedt-andet-undervisning-selvfoelgelig-falder-niveauet?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR0F5peRbcp8U31nb_GRar4uhSd-SycaXLARU9vqvPdTu1PFAzvVbUe1W-U
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/ny-start#Dialogskoleudvikling
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/ny-start#Dialogskoleudvikling
https://www.folkeskolen.dk/1864951/statslig-overenskomst-paa-plads-laegger-rammen-for-hele-ok21
https://www.folkeskolen.dk/1864951/statslig-overenskomst-paa-plads-laegger-rammen-for-hele-ok21


e. Ny dato på TR-seminar 

 

  

12. Eventuelt 

En noget lang dagsorden, men en del af punkterne er jo kun til orientering og 

information. 

Vi starter mødet kl. 8.30 – uden rundstykker. Til gengæld køber vi frokost, når vi 

er færdige! 

 

Med venlig hilsen  

 

Jesper Hauerholt Jeppesen  

 

 

 

 

 

 

 


