
Dagsorden KS-møde d. 6/5-2021 kl. 8.30: 
 

1. Meddelelser 
a. Formanden 

1. Kursusudvalg ang. Skarrildhus: Søren, Anni og Charlotte 
2. Kontaktet af Hanne Skibsted ang. uuddannede 

undervisere i folkeskolen i Skive 
3. Udpegning af nyt medlem til Hoved-MED fra den gamle 

FTF-gruppe 
4. Gennemgang af kvartalsregnskab 
5. Tilmelding til Er vi gearet til fremtiden 4/6 
6. Gennemgang af boblelisten 

b. Konsulenten 
1.  

c. Andre 
1. SØ- orientering ang. Kursustilmeldinger 
2. Drøftelse om evt. temadag for TR og AMR ang. skolernes 

budget- SØ undersøger nærmere 
 

2. Afholdte møder 
a. Møde m/BFU 29/4 (GB+BS+JJ) 

1. Drøftet 
2. Økonomi er i fokus- der mangler en overordnet vision 

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

c. Kontormøde 3/5 (JBHE+IH+JJ) 
1. Orientering 
2. IT-tilbud 
3. Telefoni-tilbud 

d. Forflyttelsesmøde 3/5 (JJ) 
1. Orientering 

e. Møde m/arbejdstilsynet 4/5 (JJ) 
1. Forebyggende besøg på skolerne 
2. Orientering om besøg på de skoler, de havde besøgt 
3. Der kommer en runde mere 

f. Møde m/ BUPL og FOA om Krabbeshus-situationen 5/5 (JJ) 
1. Fælles ledelse eller ej? 

g. KMV- arbejdsmiljø 3/5 (BS) 
1. Orientering 

 

3. Kommende møder 
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a. Kontormøde 10/5 (JBHE+IH+JJ) 
b. Jens Kvist 10/5 (JJ) 

1. Det er svært for lærerne at komme på kommunens 
intra. Problemstillingen er skiveskolermail contra 
skivekommunemail  

2. Andet 
 

c. Møde om Hilltop 12/5 (JBHE+JJ) 
d. Fælles-MED 17/5 (GB+BS) 

1. Orientering om dagsorden 
e. Baglandsmøde 17/5 (alle) 

 

4. TR-valg – status. 
1. Valg afholdt på 

a. Resen og Resen special 
b. Krabbeshus 

 

5. Corona-erfaringer 
a. Skoledagens planlægning 
b. Kommunale beslutninger 
c. Hvem gør hvad 
d. Decentrale beslutninger 
e. Udmeldinger contra retningslinjer 
f. Rengøring 
g. Vi er ikke blevet uddannet til at bruge Teams 
h. Digital opførsel 
i. Hvordan har det påvirket elevernes trivsel og lærernes 

arbejdsmiljø 
j. Se på det helt fra begyndelsen 

Form? 

a. Kort skriv omkring punkterne 
b. Hvad skal det bruges til fremadrettet?  
c. Kolonner: Hvad blev gjort, hvad fungerede, hvad burde gøres 

anderledes  
 

 
 

6. Dagsorden til temamøde d. 20/5 
1. Er vi gearet til nutiden+ forberedelse til møde 
2. IT og telefoni 
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3. Skive-Rønne 
4. Corona- erfaringer 

 

7. TR-møde d. 27/5 
 

a. Gennemgang af lønseddel (JHE) 
b. Corona-notatet – dialog om overskrifterne 
c. Skoleårets planlægning 
d. Evaluering af møder på Teams og hvordan gør vi fremover? 

 
 

 

8. Skive Kommune 
a. Byråd, referat 27/4 

1. Orientering 
 

9. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. TR-nyt om særlig feriegodtgørelse april 2021 28/4 
b. KS058: Undersøgelse af organisationsgrad 29/4 
c. KS059: Fælles overvejelser om nyt bedømmelsessystem 29/4 
d. KS060: Nyansættelser i sekretariatet 29/4 
e. Formandsbrev om ikke-læreruddannede 2/5 
f. K061: Censorformandskabet søger beskikkede censorer 3/5 
g. Deltagelse af AM-ansvarlig på introkurser 4/5 

 
 

10. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 
a. Om ytringsfrihed 

https://www.folkeskolen.dk/1871087/laerere-maa-gerne-ytre-sig-
kritisk 
https://www.folkeskolen.dk/1871082/ytringsfrihed-under-pres 

 
 

11. Næste KS-møde d. 20/5: 
a. Kalender 2021-2022 
b. Generalforsamling 
c. TR-møde 27/5 
d. TR- udflugt med mere 
e. Find dato til AMR- møde 

 

https://www.folkeskolen.dk/1871087/laerere-maa-gerne-ytre-sig-kritisk
https://www.folkeskolen.dk/1871087/laerere-maa-gerne-ytre-sig-kritisk
https://www.folkeskolen.dk/1871082/ytringsfrihed-under-pres
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Vi starter mødet kl. 8.30 uden rundstykker. Frokost bestilt.  

 

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

 

Boblere:  

• Den gode forandringsproces (Hoved-MED)- efter sommerferien 

• Kommunalvalg- start medio juni 

• Er vi gearet til fremtiden- NU 

• Telefon og IT på kontoret- NU (telefon- efterår) 

• Kontorhåndbog – gennemgang og ajourføring- gennemgang og ajourføring-juni 

• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024 - efter sommerferien 

• Opsamling af Corona-erfaringer- NU (gerne inden sommerferien) 

• Forberedelse til ”Er vi gearet til fremtiden?”-mødet (20.maj - hvis der er kommet noget) 

• Generalforsamling – videre (20. maj) 

• Bornholm, forsøg med centrale ting (20. maj) 

• Synlig KS- efter sommerferien 

 

12. Eventuelt 
 


