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1. Referat fra hovedstyrelsesmøde v/Jacob Svejstrup (Teams) 
- Gennemgang af hvidvask-procesdure  
- Årsrapport af økonomi 
- Særlig fond  
- Drøftelse af det politiske arbejde- arbejde med projekter i samarbejde 

med KL og BKF 
o Principper fremfor færdige løsninger som udgangspunkt 
o Projekt- Evaluering (testsystemet) 
o Projekt- partsamarbejde omkring ledelse og styring 
o Projekt- samarbejde med KL om at udvikle noget andet end Nye 

fælles mål 
- Fælleserklæringen kører stadigvæk 
- Undersøgelse af organisationsprocenten 
- OK21 - resultat af afstemning 
- Temadrøftelse om digitalisering 

o Blandt andet overvågning af data 
- Kongres 

o Temadrøftelser om mandagen før kongressen 
- Genstartkampagne  

2. Meddelelser 
a. Formanden 

- KS d. 29/4 starter kl. 11.00 pga. KMV-møde 
- JHE og JJ vil kigge på lokallønsmidler 
- TR-seminar 

b. Konsulenten 
- orientering 

c. Andre 
- Dagsorden til Fælles-MED 

o evaluering og tilrettelse af tids- og handleplan for 
forflyttelsesplanen 

o MED-systemet  
- Sommergaver til TR´erne (I stedet for julegaver) i juni 

 

3. Afholdte møder 
a. TR-møde 15/4 (alle) 

- Evaluering 
b. Underskrift lokalaftale 16/4 (JJ) 

- Orientering 
c. Kontormøde 19/4 (JBHE, IH, JJ) 
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- Orientering  
d. Baglandsmøde 19/4 (alle) 

- Evaluering 
e. Kredsformandsmøde KMV 21/4 (JJ) 

 

4. Kommende møder 
a. KS-temamøde 22/4 (alle) 
b. DLF: Netværksarbejde i FH-sektioner 23/4 (JJ) 
c. Kontormøde 26/4 (JBHE, IH, JJ) 
d. Jens Kvist 26/4 (JJ) 
e. KMV, Holstebro 27/4 (BS, JJ) 
f. Møde om møde m/BFU 27/4 (BS, JJ) 
g. Møde om KMV-struktur, Viborg 29/4 (JJ) 

 

5. TR-valg – status. 
- Valg afholdt på 

o CKU 
o Højslev 
o NØSD 
o Fursund 
o Jeberg 
o PPR 
o Roslev 
o SOSU 
o Skivehus 
o Ådalskolen 
o Ørslev Kloster 

 
 

6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021. 
- Udskudt  

 

7. Handleplan – generalforsamling. 
- Skal pjecen sendes ud digitalt? 
- Udarbejde generalforsamlingspjece d.20.maj 
- Fokus på at øge dialogen på generalforsamling 

 

8. Coronastatus efter ny genåbning. 
- Drøftet 
- Lærerne udfordret af omstillingsparathed 
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Vi starter mødet kl. 8.00 – senest 12.00 uden rundstykker. Frokost bestilt.  

Dagsorden temamøde ca. kl. 13-16.30: 

1. Er vi gearet til nutiden? 

2. Eventuelt.  

9. Skive Kommune 
a. Økonomiudvalg, dagsorden 20/4 

- Orientering 
 

10. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. KS055: Databeskyttelse 15/4 
b. KS056: Kredsformandsmøde 25. maj 19/4 
c. TR023: Resultat af urafstemningen om OK21 19/4 
d. KS057 Kursusplan 2. halvår 2021 20/4 

o SØ lægger kursusplanen ud til TR´erne 
e. OK-resultat på kredsniveau 21/4 

o Resultat i Skive drøftet 
f. Status på TR-uddannelsen 21/4 

o OBS på nyvalgte 
 

11. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 
a. Radikal støtte til aftale om eksamen: 

https://www.folkeskolen.dk/1870492/radikal-stoette-til-dlf-
forslag-om-ny-aftale-om-eksamen 

b. Gordon om afgangsprøver: 
https://www.folkeskolen.dk/1870231/dlf-formand-der-er-brug-
for-en-ny-beslutning-om-afgangsproeverne 

 
12. Næste KS-møde d. 29/4: 

a. Opfølgning på temamøde – det videre forløb. 
b. KV21 – idéer. 
c. Corona-erfaringer – hvordan samler vi op – og giver gode råd? 
d. Start kl. 11.00 
e. Møde med BFU og Fælles-MED kl. 14.00 
f. Budgetopfølgning 

 
 

13. Eventuelt 
 

https://www.folkeskolen.dk/1870492/radikal-stoette-til-dlf-forslag-om-ny-aftale-om-eksamen
https://www.folkeskolen.dk/1870492/radikal-stoette-til-dlf-forslag-om-ny-aftale-om-eksamen
https://www.folkeskolen.dk/1870231/dlf-formand-der-er-brug-for-en-ny-beslutning-om-afgangsproeverne
https://www.folkeskolen.dk/1870231/dlf-formand-der-er-brug-for-en-ny-beslutning-om-afgangsproeverne
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Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

 

Boblere:  

• Den gode forandringsproces (Hoved-MED) 

• Kommunalvalg 

• Er vi gearet til fremtiden 

• Telefon og IT på kontoret 

• Kontorhåndbog – gennemgang og ajourføring 

• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024  

• Opsamling af Corona-erfaringer 

• Forberedelse til ”Er vi gearet til fremtiden?”-mødet  

• AMR-møde 

 


