
Dagsorden KS-møde d. 29/4-2021 kl. 11.00: 
 

1. Meddelelser 
a. Formanden 

- Kaffemøde med Jan Lund 31/5 
- Skoleinfo 

 
b. Konsulenten 

- Særlig feriegodtgørelse anderledes i år, udbetales i rater 
pga. den særlige feriegodtgørelse 2021 

- Orientering om sager 
c. Andre 

 
 

2. Afholdte møder 
a. KS-temamøde 22 /4 (alle) 

- Evalueret 
- Godt med temamøder 

b. DLF: Netværksarbejde i FH-sektioner 23/4 (JJ) 
- Spørgsmålstegn til politisk tilhørsdannelse 
- Skive kommet godt i gang  

c. Kontormøde 26/4 (JBHE, IH, JJ) 
d. Jens Kvist 26/4 (JJ) 

- Orientering om møde på Breum Skole 
- forflyttelser 

e. Møde om KV21 26/4 (JJ) 
- Orientering 
-  

f. KMV, Holstebro 27/4 (BS, JJ) 
- Struktur i KMV 
- Digital chikane 
- A20 og lokalaftalerne 
- Udpegning til sagsbehandlernetværket 
- Invitation til møde med de radikale  
- 29/10 kongresforberedende dag for kredsstyrelserne 
- Kursusforhold 
- FH 
- Nyt fra kredsene 
- Forflyttelsesrunder 
- Fremtidige møder 

g. Møde om møde m/BFU 27/4 (BS, JJ) 



Dagsorden KS-møde d. 29/4-2021 kl. 11.00: 
 

- Orientering 
h. Møde om KMV-struktur, Viborg 29/4 (JJ) 

- Orientering 
 

3. Kommende møder 
a. Møde m/BFU 29/4 (GB+BS+JJ) 

- Udarbejdelse af oplæg til mødet 
a. Pædagogik  
b. Trivsel 
c. Faglighed 

b. 1. maj-møde, virtuelt 1/5 (JJ) 
- Orientering 

c. Kontormøde 3/5 (JBHE+IH+JJ) 
- Aflyst pga. sygdom 

d. Forflyttelsesmøde 3/5 (JJ) 
- Orientering 

e. Møde m/arbejdstilsynet 4/5 (JJ) 
- Info om skolebesøg 

 

4. TR-valg – status. 
- Der er afholdt valg på  

a. VSD 
b. Brårup Skole 
c. Resen Skole 
d. Durup Skole 

 

5. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021. 
- Udskudt til næste KS 

 

6. Opfølgning på temamøde – det videre forløb 
- Godt at have tid til at fordybe sig 
- Følger op på det til næste temamøde d. 20/5 

 

7. Corona-erfaringer – hvordan samler vi op – og giver gode råd? 
- Hvordan skal vi gøre det? 
- Tages op på næste KS-møde 

 

8. Skive Kommune 
a. Økonomiudvalg, referat 22/4 
b. Byråd, dagsorden 27/4 
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Vi starter først mødet kl. 11.00 – senest 13.00 uden rundstykker. Frokost bestilt.  

 

Med venlig hilsen  

9. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. TR024: Lærermødet 2021 23/4 

 
10. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. Fremtidens Skole med De Radikale 3/5? 
b. FH – 1. maj aktiviteter: 

https://fho.dk/blog/2021/04/13/fagbevaegelsens-1-maj-en-
groen-og-tryg-fremtid-for-danmark/?SNSubscribed=true 

 
11. Næste KS-møde d. 6/5: 

a. KV21 – idéer. 
b. Find dato til nyt AMR-møde 
c. Begynd på notat om Coronaerfaringer 

- Skoledagens planlægning 
- Kommunale beslutninger 
- Hvem gør hvad 
- Decentrale beslutninger 
- Udmeldinger contra retningslinjer 
- Rengøring 
- Vi er ikke blevet uddannet til at bruge Teams 
- Digital opførsel 
- Hvordan har det påvirket elevernes trivsel og lærernes 

arbejdsmiljø 
- Se på det helt fra begyndelsen 

d. Dagsorden til temamøde d. 20/5 
e. TR-møde d. 27/5 

- Gennemgang af lønseddel (JHE) 
- Corona-notatet 

a. Dialog om overskrifterne 
 

 
 

12. Eventuelt 
 

https://fho.dk/blog/2021/04/13/fagbevaegelsens-1-maj-en-groen-og-tryg-fremtid-for-danmark/?SNSubscribed=true
https://fho.dk/blog/2021/04/13/fagbevaegelsens-1-maj-en-groen-og-tryg-fremtid-for-danmark/?SNSubscribed=true
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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  

• Generalforsamling – videre (20. maj) 

 


