
Dagsorden KS-møde d. 4/3-2021: 

1. Meddelelser 

a. Nyt fra formanden 

- Survey om nationale test fra hovedforeningen 

- Erfaringer fra Bornholm ang. Er vi gearet til fremtiden 

- Orientering om aftale fra Sønderborg 

- Orientering om møde med Else Marie Trøst 

b. Nyt fra konsulenten 

- Orientering om aktuelle sager 

c. Nyt fra andre 

-  

2. Afholdte møder 

a. Forhandlergruppe i audiens hos BFU 25/2 (BS+JJ) 

- Orientering 

b. Styregruppe – skolestruktur hos BFU 25/2 (JJ) 

- Orientering 

c. Erfaringsudveksling Trainee 1/3 (JJ+SØ) 

- Orientering 

- møde igen d. 26/3 

d. Baglandsmøde 1/3 (alle) 

- Drøftet 

e. Stormøde om 1. maj 2/3 (JJ) 

- Orientering om idéer til arrangementer 

f. Kredsformandsmøde 2/3 (JJ) 

- Informationsmøde om OK-forhandlingerne 

g. Kritisk revision 2/3 (IH+GB+JJ) 

- Regnskab godkendt 

h. Forformøde Hoved-MED 3/3 (JJ) 

- Orientering om idéer til dagsorden 

- Hoved-MED møde d. 17/3 

3. Kommende møder 

a. Opfølgningsmøde om 1. maj FH Skive 5/3 (JJ) 

b. Orienteringsmøde for 4. årgang 8/3 (JJ+????) 

- BS deltager sammen med JJ 

c. KMV, Viborg 9/3 (BS+JJ) 

- Orientering om dagsorden 

d. Forflyttelsesmøde 9/3 (JJ) 



e. SAKS om sagsbehandlernetværk 11/3 (JJ) 

- Idéen om sagsbehandlernetværk drøftet 

4. TR-valg – status – kan nogle enheder afholde fysisk valg nu? 

- TR på skolerne finder ud af om/hvordan valget kan afholdes 

- Valget må udskydes 

- Materiale udsendes til TR´erne 

5. Underskrift af endeligt regnskab. 

6. Genåbningen af afgangsklasserne på skolerne. 

- Drøftet 

7. Suppleringsvalg. 

- Kandidaterne drøftet 

8. Forflyttelser – status. 

- Mere info næste uge, så udskydes 

9. Ressourcetildelingsmodellen - analyser. 

- Tages op på TR-møde 

10. Lokalaftalens indhold – status. 

- Forslag til TR-aftale sendes til forhandlergruppen 

- Aftalen drøftet 

11. Skive Kommune 

a.  Økonomiudvalg – referat møde d. 23/2 

- Referatet set 

b. Byråd – dagsorden møde d. 2/3  

- Referatet set 

12. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 

a. Spørgeskema ”Er vi gearet…” 26/2 – Ilse har været på 

researcharbejde! 

- Orientering 

b. Lærernes placering i vaccinationsrækkefølgen (K033) 26/2  

- Drøftet 

13. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. Suppleringsvalg: 

https://www.folkeskolen.dk/1866765/anbefaling-af-lars-holmboe-

fagforeningskamp-er-ikke-noget-man-med-et-samarbejde-giver-

koeb-paa 

b. Den ny læreruddannelse: 

https://www.folkeskolen.dk/1867003/folkeskoleforlig-laerere-fra-

fri-uddannelse-maa-ikke-undervise-i-folkeskolen 

c. Indspark fra valgkandidat: 

https://www.folkeskolen.dk/1866765/anbefaling-af-lars-holmboe-fagforeningskamp-er-ikke-noget-man-med-et-samarbejde-giver-koeb-paa
https://www.folkeskolen.dk/1866765/anbefaling-af-lars-holmboe-fagforeningskamp-er-ikke-noget-man-med-et-samarbejde-giver-koeb-paa
https://www.folkeskolen.dk/1866765/anbefaling-af-lars-holmboe-fagforeningskamp-er-ikke-noget-man-med-et-samarbejde-giver-koeb-paa
https://www.folkeskolen.dk/1867003/folkeskoleforlig-laerere-fra-fri-uddannelse-maa-ikke-undervise-i-folkeskolen
https://www.folkeskolen.dk/1867003/folkeskoleforlig-laerere-fra-fri-uddannelse-maa-ikke-undervise-i-folkeskolen


https://skoleliv.dk/debat/art8114775/Kasketforvirring-og-

topstyring-har-trukket-energien-ud-af-

l%C3%A6rerv%C3%A6relserne 

d. Nationale test – giver det mening? 

https://www.folkeskolen.dk/1866829/s-borgmester-det-giver-

ingen-mening-at-gennemfoere-nationale-test 

e. Reform har svækket fagene: 

https://www.folkeskolen.dk/1866338/laererne-reformen-svaekkede-

vores-fag 

14. Næste KS-møde flyttes til 10.30-ca. 14.30. 

- Forflyttelser 

- Planlæg TR-møde d. 18/3 

- Status TR-valg 

- Suppleringsvalg 

- Møder 

- Lokalaftale 

 

15. Eventuelt. 

Vi starter mødet kl. 8.30 – uden rundstykker. Der er bestilt frokost! 

 

Med venlig hilsen  

 

Jesper Hauerholt Jeppesen  
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