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1. Meddelelser 
a. Formanden 

KS 12. aug 
1. Meddelelser 

aFormanden 
- JJ orienterede 
- Forslag til nyt punkt på TR-møder: Hvad arbejder KS med pt 
b. Konsulenten 
- JJ orienterede om aktuelle sager 
c. Andre 
- SØ: Vi fik desværre ikke Budgetkurset 
- TR-tur 

 

2. Afholdte møder 
a. KMV budget, Viborg 24/6 (JJ) 
- Orientering 
b. Kontormøde 28/6 (IH+JBHE+JJ) 
- Orientering 
c. Møde m/Line Bligaard 28/6 (JJ) 
- Orientering 
d. Skolestrukturgruppemøde 30/6 (JJ) 
- Orientering 
- Sat gang i noget analysearbejde 
- Temamøde når vi kommer længere hen i processen 
e. Møde m/medlem 3/8 
- Orientering 
f. Møde m/medlem 5/8 
- Orientering 
g. Hoved-MED, ekstraordinært møde 10/8 (BS+JJ) 
- Orientering 

 

3. Kommende møder 
a. Fælles-MED 16/8 (BS+GB) 
- GB har meldt afbud 
- Gennemgang af dagsorden 
b. Ørslevkloster Skole 16/8 (JBHE+JJ) 
- Skolebesøg 
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c. Fællesmøde Hoved-MED og Økonomiudvalg 17/8 (BS+JJ) 
- Formøde til mødet med økonomiudvalget d. 24/8 
d. Styregruppe, struktur 19/8 (JJ) 
e. Glyngøre Skole 18/8 
- Skolebesøg 
f. TR-møde 19/8 (alle) 

 

4. TR-møde - dagsorden. 
- Ideer til dagsorden 

o Generalforsamling 
o Hvad arbejder KS med pt 
o Årets gang i TR-arbejdet 
o Skolestart (første punkt) 
o Husk opgaveoversigt med skema 
o Ideer til punkter og temaer på dagsordenen 

 
 

5. Generalforsamling. 
- Møde med dirigent d. 13/8 
- Formalia er i orden 

 

6. Årets gang. 
- Orientering 
- Tages op på næste KS, hvor nærmere plan fastlægges 

 
7. Er vi gearet til nutiden. 

• Touchpoint og internet 
• Der er indhentet forskellige tilbud 

 
8. Skive Kommune 

a. Byråd, dagsorden 29/6 
 

9. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. TR031: Modtagelse af nye kolleger 22/6 
b. TR-nyt nr. 4 juni 2021 23/6 
c. TR032: Pædagogisk rækkevidde: Præstationskultur 24/6 
d. Medlemsbrev fra Gordon 24/6 
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Vi starter mødet kl. 12.00 med frokost (Frikadeller m/kartoffelsalat). Er bestilt.  

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

 

Boblere:  

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

e. KS079: Bekendtgørelse vedr. den nye aftale om foranstaltninger for 
skoleåret 2021/22 25/6 

f. Varsling af strategiseminar i september 2021 25/6 
g. Sommerferiebrev fra Gordon 26/6 
h. KS080: Registrering af planlagt arbejdstid 28/6 

 
10. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. Corona væk fra skolerne: 
https://www.folkeskolen.dk/1875736/skoleledere-og-laerere-
stoerste-udfordring-bliver-at-holde-corona-vaek-fra-skolen 

b. Læreruddannelsen: 
https://www.folkeskolen.dk/1875199/laereruddannelsen-
soegningen-til-skive-noerre-nissum-og-silkeborg-er-raslet-ned 
https://www.folkeskolen.dk/1875715/fald-i-antallet-af-maend-
optaget-paa-laereruddannelsen 

 
11. Næste KS-møde d. 19/8:   

a. Generalforsamling. 
b. KV21. 
c. Kontorhåndbog – færdigajourført. 
d. Opsamling af Corona-erfaringer. 
e. Årets gang – opfølgning. 
f. Struktur på TR-møde 
g. AMR møde 2. sep 

 
12. Eventuelt 
 

https://www.folkeskolen.dk/1875736/skoleledere-og-laerere-stoerste-udfordring-bliver-at-holde-corona-vaek-fra-skolen
https://www.folkeskolen.dk/1875736/skoleledere-og-laerere-stoerste-udfordring-bliver-at-holde-corona-vaek-fra-skolen
https://www.folkeskolen.dk/1875199/laereruddannelsen-soegningen-til-skive-noerre-nissum-og-silkeborg-er-raslet-ned
https://www.folkeskolen.dk/1875199/laereruddannelsen-soegningen-til-skive-noerre-nissum-og-silkeborg-er-raslet-ned
https://www.folkeskolen.dk/1875715/fald-i-antallet-af-maend-optaget-paa-laereruddannelsen
https://www.folkeskolen.dk/1875715/fald-i-antallet-af-maend-optaget-paa-laereruddannelsen
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• Kommunalvalg – start medio juni 

• Er vi gearet til fremtiden – NU! 

• Telefon og IT på kontoret – NU (telefon – efteråret)! 

• Kontorhåndbog – gennemgang og ajourføring - juni 

• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024 – efter sommerferien  

• Opsamling af Corona-erfaringer – (i løbet af efteråret) 

• Generalforsamling – videre 

• Synlig-KS (efter sommerferien) 

• Opmærksomhed på problemstilling omkring pædagoger i undervisningen 


