
Dagsorden KS-møde d. 8/4-2021 kl. 8.30: 

1. Meddelelser 

a. Formanden 

- Ilse er ved at undersøge netværksforbindelsen  

- JJ har undersøgt andre kredses netværksforbindelse 

- Torben fra Vestjyst er valgt som kontaktperson for KMV 

i forhold til gearet til fremtiden  

- Ferieplanen for 2022/2023 er godkendt 

- Orientering omkring forflyttelsesrunde 

b. Konsulenten 

c. Andre 

- Vi aflyser AMR-mødet og afholder det fysisk, når det er 

muligt.  

2. Afholdte møder 

a. Fælles-MED 25/3 (GB+BS+JJ) 

- Gennemgang af referat 

b. OK21 – medlemsmøde 25/3 (JJ+?) 

- Orientering om mødet 

c. Styregruppe, skolestruktur 6/4 (JJ) 

- Mødet udsat 

d. Møde, Coronaoplæg til Hoved-MED 6/4 (BS+JJ) 

- Gennemgang af JJ´s sammendrag af Coronaevaluering 

fra skoler og dagtilbud  

e. Hoved-MED, ekstraordinært om ”nye veje” 7/4 (BS+JJ) 

- Orientering om mødet 

a. Ny organiseringsplan 

f. Kredsformandsmøde 7/4 (JJ) 

- Orientering om mødet 

a. Ny kampagne ”Genstart”  

b. OK21 

c. Coronasituationen 

3. Kommende møder 

a. Møde om BFU-møde, Krabbeshus 8/4 (JJ) 

- JJ til forberedelsesmøde med Jakob Holten og Henrik 

Nielsen 

b. Bestyrelsesmøde, FH 9/4(JJ) 

- Gennemgang af dagsorden 



c. Jens Kvist 12/4 (JJ) 

- Drøftelse af samtalepunkter 

d. FH Skive 12/4 (JJ) 

- Dagsorden er ikke kommet endnu 

4. TR-valg – status. 

- Der er ikke afholdt flere valg 

5. Planlægning af TR-møde 15/4. 

- Punkter 

a. Gennemgang af lokalaftale og nedslagspunkter 

b. Coronasituationen 

c. TR-valg 

6. Lokalaftalens indhold – status. 

- Mangler at blive underskrevet 

7. Generalforsamling – hvad gør vi? 

- Ny dato 26/8-2021 

- Afholdes fysisk hvis muligt, ellers virtuelt 

- JHE kigger på tids- og handleplan 

8. Det 1. år som netop denne kredsstyrelse – evaluering. 

- Drøftet 

9. Resultat af COVID19-undersøgelse (KS041). 

- Hovedpunkter diskuteret 

a. Vigtigt med synlig ledelse 

b. Forskellige holdninger til corona har påvirket 

arbejdsmiljøet 

c. Digital offentlighed 

d. Frygten for at blive smittet 

e. Fokus på rengøring 

10. Skive Kommune 

a. BFU, referat 25/3 

- Et samlet beløb øremærket til fritidsvejledere 

b. Økonomiudvalg, dagsorden 6/4  

- Intet at bemærke 

11. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 

a. KS050: Program til ”Er vi gearet til fremtiden?” 24/3 

b. KS051: Møderække om pædagogiske forhold 25/3 (10/6 kl. 10-14) 

c. TR021: Samlet pakke med OK21-materiale 25/3 

d. KS052: Indkaldelse til kredsformandsmøde 7. april 26/3 

e. Påskebrev fra Gordon 26/3 



f. KS053: OK21 - valgbarometer 

12. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a.  

13. Næste KS-møde d. 15/4: 

a. TR-møde. 

b. TR-valg – status. 

c. Skolebesøg efter sommerferien 

d. Coronastatus 

e. Temamøde d. 22/4 (se bobleliste evt. gearet til fremtiden) 

14. Eventuelt 

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

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

 

Boblere:  

• Den gode forandringsproces (Hoved-MED) 

• Kommunalvalg 

• Er vi gearet til fremtiden 

• Telefon og IT på kontoret 

• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024  

• Opsamling af Corona-erfaringer 

• Forberedelse til ”Er vi gearet til fremtiden?”-mødet (maj) 

• Evaluering på corona- hvad har vi lært og hvad kan vi tage med os. Indsamle erfaringer 

fra TR`erne og eventuelt lave en skrivelse til BFU (juni-august) 

  


