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1. Meddelelser 
a. Formanden 
- Info om kommende kredsformandsmøde 
- BS og JJ tilmeldes kongresforberedende møde i Herning 
- Afbud til FH- regionsmøde i Silkeborg 
- Diskussion om tiltag til kommunalvalg 
- Uddannelsesdebat i Nr. Nissum  
b. Konsulenten 
- Orientering om aktuelle sager 
c. Andre 
- Fælles arbejdsmiljødag d. 4. nov. i Skive Kommune 
- KS kan ikke deltage pga. DLF-kongres 

 

2. Afholdte møder 
a. Kontormøde 16/8 (JBHE+IH+JJ) 
- Orientering 
b. Fælles-MED 16/8 (BS) 
- Gennemgang af referat 
c. Ørslevkloster Skole 16/8 (JBHE+JJ) 
- Orientering 
d. Formøde om møde m/Hoved-MED og Økonomiudvalg 17/8 (BS+JJ) 
- Orientering 
- Rekrutteringsproblem i kommunen, det er endnu ikke det store 

problem inden for vores område, men vi ved ikke hvad fremtiden 
bringer 

e. Møde om lejrskoleafregning 18/8 (JJ) 
- Udsat til 23/8 
f. Styregruppe, struktur 19/8 (JJ) 
- Orientering 

 

3. Kommende møder 
a. TR-møde 19/8 (alle) 
- Se punkt 4 
b. Kontormøde 23/8 (JBHE+IH+JJ) 
c. Touch-point-møde (om telefoni) 23/8 (IH+JJ) 
d. Møde om lejrskoleafregning 23/8 (JJ) 
e. Baglandsmøde 23/8 (BS+GB+SØ) 
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f. FH-Skive 23/8 (JJ) 
g. KMV, Ringkøbing 24/8 (BS+JJ) 
h. Fællesmøde Hoved-MED og Økonomiudvalg 24/8 (BS+JJ) 
i. Møde m/SF 24/8 (JJ) 
j. Morgenmøde m/Lizette Riisgaard om FH (Zoom) 26/8 (JJ) 
k. Styregruppemøde med BFU 26/8 (JJ) 
l. Generalforsamling 26/8 (alle)  

 

4. TR-møde - mødestruktur. 
- Dagsorden gennemgået 

 

5. Generalforsamling. 
- Opdatering  

 

6. Årets gang. 
- Plan præsenteret.  

 
7. Er vi gearet til nutiden – status. 

- Orientering 
- Møde den 23/8 om telefoni 

 
8. Kontorhåndbog. 

- Udsættes  
 

9. Opsamling af Corona-erfaringer. 
- Vi afventer GB’s oplæg 

 
10. Skive Kommune 

a. Økonomiudvalg, dagsorden 17/8 
b. BFU, dagsorden 18/8 

 

11. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. Brev fra Gordon om skolestart 13/8  

 
12. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a.  
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Vi starter mødet kl. 8.30 med rundstykker (SØ). Frokost er 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 – 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) 

13. Næste KS-møde d. 26/8:   
a. Generalforsamling – har vi styr på det? 
b. KV21. 
c. AMR-møde den 2/9 

 
14. Eventuelt 
 


