
Dagsorden KS-møde d. 11/3-2021: 

1. Meddelelser 

a. Formanden 

- Orientering om udskolingspulje 

a. JJ har rykket forvandlingen 

- Orientering om referat fra hovedstyrelsesmøde 

b. Næstformand 

- Punkter til Fælles-MED 

a. Genåbning 5-8 kl., hvad er en dag? 

b. Test i en coronatid? 

c. Evaluering af tids- og handleplan ang. forflyttelser  

d. Test og selvtestning 

c. Konsulenten 

-  

d. Andre 

2. Afholdte møder 

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

- Orientering om 1. maj 

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

- Orientering 

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

- Orientering om referat  

d. 1. forflyttelsesmøde 9/3 (JJ) 

- Orientering 

e. SAKS om sagsbehandlernetværk 11/3 (JJ) 

- Orientering om diskussion af at oprette netværket 

3. Kommende møder 

a. Møde m/Karin Billeskov, BUPL 12/3 (JJ) 

b. Møde m/evt. forflyttede lærere 12/3 (JJ+(JK)) 

c. Forhandlergruppemøde 15/3 (BS+JJ) 

d. Formøde, Hoved-MED 17/3 (BS+JJ) 

e. Hoved-MED 17/3 (BS+JJ) 

4. Planlægning af TR-møde d. 18/3. 

- Forflyttelser 

- Ressourcetildelingsmodellen 

- Lokalaftale 

- Præsentere vores vision 



- OK-21 møderne 

5. TR-valg – måske inden 1. maj? (jvf. TR-uddannelsen). 

- Problemstilling vedr. tilmelding til TR-kurser for 

nyvalgte er inden 1.maj   

- Der skal træffes en beslutning lige efter påske 

6. Suppleringsvalg – drøftelse af resultat. 

- Lars Holmbo fra Vejle Lærerkreds er valgt ind i 

Hovedstyrelsen 

7. Forflyttelser – status – hvad gør vi nu? 

- Evaluering af tids- og handleplan tages op på Fælles-

MED 

8. Lokalaftalens indhold – status. 

- Drøftet 

9. Skive Kommune 

a.  BFU – dagsorden til møde d. 10/3i 

- Referat fra mødet er ikke kommet endnu 

10. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 

a. KS037: Baggrundsnotat om forskellen mellem OK-resultaterne 4/3 

- Obs på staten 

b. KS038: Politik vedr. teknologiforståelse 4/3 

- Det skal vi orientere os om 

c. TR015: Bliv aktiv i DLF 4/3 

d. KS039: Nyansættelser i sekretariatet 4/3 

e. KS040: Genåbning og trivsel pulje 5 

- Obs- hvor er pengene? 

f. KS041: Resultat af COVID-19-undersøgelse 8/3 

g. KS042: Afvikling af kurser 8/3 

h. KS043: Plan for organisationsuddannelsen 21/22 8/3  

11. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

- Prøveabonnement på Altinget Skolemonitor bestilt 

b. Elevernes koncentration sidst på skoledagen: 

https://www.folkeskolen.dk/1866466/laererne-om-skoledagens-

sidste-timer-det-er-ligegyldigt-om-der-er-idraet-eller-tysk-paa-

skemaet 

c. Alle børn kan stilles lige ved investering: 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/ae-vi-kan-stille-alle-

boern-lige-i-folkeskolen-hvis-vi-investerer-i-
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den?fbclid=IwAR1lBaZP5j9s6m-

4gixvXr1GPM75qv4eL9Lrru_qB4_CWU8i2COyTzXLbGs 

d. Skive har åbenbart deltaget i dette: 

https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2021/faglig-

ledelse-i-skolen/ 

12. Næste KS-møde: 

a. Kommunalvalg 

b. Resultat af COVID-19 undersøgelse (kredsudseendelse KS041) 

c. Lokalaftale 

d. TR-møde 

e. TR-valg 

f. Genåbnings- og trivselspulje 

13. Eventuelt 

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

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen  

 
i Pkt. 8: 

Byrådet drøftede udkastet til principper, og på baggrund heraf indstiller forvaltningen, at der på skoleog 

dagtilbudsområdet vedtages med følgende fem principper i det videre arbejde med struktur på området:  

• Pædagogisk og faglig bæredygtighed  

• Lokal opbakning til decentral struktur for dagtilbud og skoler (‘tæt på’)  

• Tilbud- og ledelsesmodeller skal passe til efterspørgslen  

• Synergiskabelse, der sikrer bæredygtig anlægs- og driftsøkonomi  

• En tilbagevendende drøftelse, hvor andelen af penge, der bruges på børnene, øges.  

Jævnfør tids- og handleplanen vil styregruppe og forvaltning igennem involvering af lokalområder 

udarbejde og fremlægge udkast til politisk behandling af ”kloge m2” i juni måned 2021. 
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