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1. Meddelelser 
a. Formanden 

- Orientering 
b. Konsulenten 

- Orientering 
c. Andre 

- GB deltager i Pædagogisk konference d. 
21. og 22. sep. 

- Spørgsmål ang. bog til TR-seminar fra 
Thy-Mors og Viborg 

- SØ: orientering ang. problemstilling 
omkring reduktion til 
børnehaveklasseledere 

 

2. Afholdte møder 
a. TR-møde 19/8 (alle) 

- Evaluering 
- Husk at afprøve det tekniske inden 

afholdelse af møde 
- Indbydelse til TR-arrangement 

b. Kontormøde 23/8 (JBHE+IH+JJ) 
- Orientering 

c. Touchpoint-møde m/Leon Lützen (teams) 23/8 (IH+JJ) 
- Touchpoint er bestilt 

d. Lejrskoleafregning 23/8 (JJ) 
- Tages op i forhandlergruppen 

e. Baglandsmøde 23/8 (BS+GB+SØ) 
- Drøftet 

f. FH-Skive 23/8 (JJ) 
- Organisering i forbundene 
- Valgmøde d. 8.nov 
- Valggruppemøde d. 13.sep 
- Temaer skal planlægges 

g. KMV, Ringkøbing 24/8 (BS+JJ) 
- Orientering ud fra referat af mødet 
- God netværksgruppe 

h. Fællesmøde Hoved-MED og Økonomiudvalg 24/8 (BS+JJ) 
- Afbud pga. andet møde 

i. Møde m/SF 24/8 (JJ) 
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- Orientering 
j. Morgenmøde m/Lizette Riisgaard om FH (Zoom) 26/8 (JJ) 

- Orientering om Fagforeningens 
Hovedorganisations arbejdsopgaver 

k. Strukturstyregruppemøde m/BFU 26/8 (JJ) 
- Udgangspunkt i de 5 principper 

l. Generalforsamling 26/8 (alle) 
- Drøftet 

 

3. Kommende møder 
a. Generalforsamling 26/8 (alle) 
b. Kontormøde 30/8 (JBHE+IH+JJ) 
c. Durup Skole 31/8 (JBHE+JJ) 

- Udsat på grund af idrætsdag 
d. Hoved-MED – møde m/byrådet 31/8 (BS+JJ) 
e. Nr. Søby Skole 1/9 (JBHE+JJ) 
f. Møde om registrering af arbejdstid (teams) 1/9 (JJ) 

- Præsentation af nyt redskab til 
registrering af arbejdstid 

g. Forformøde Hoved-MED 2/9 (BS+JJ) 
h. AMR-møde 2/9 (alle)  

 

4. Referat af hovedstyrelsesmøde v/Jacob Svejstrup. 
- Aflyst 

 
5. KV21. 

- Ved mere efter valgmødet d. 13.sep. 
 

6. Generalforsamling. 
- Kører efter planen 

 

7. Årets gang - opfølgning. 
- Præsentation af dokumentet Årets gang 

 
 

8. Er vi gearet til nutiden – status. 
- Drøftet 

 
9. AMR-møde - dagsorden. 
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- Arbejdsmiljødagen d. 4. nov. 
- Digital chikane 
- Status på coronasituationen 
- Samarbejde med arbejdstilsynet 
- Fysiske arbejdsmiljø og arbejdspladser 
- APV 
- JBHE sender referat ud og deltager i 

mødet 
- Mødet er fra 14.00-16.00 

 
10. Skive Kommune 

a. BFU, referat 20/8 
- Orientering  

 

11. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. KS084: Cookie-banner 20/8  

 
12. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. Temperaturen på SOSU-skolerne: 
https://www.folkeskolen.dk/1876702/sosu-skolernes-formand-
tager-temperaturen-paa-skolerne-efter-et-aar-i-foerersaedet 

b. Skolefrihed: 
https://www.folkeskolen.dk/1876484/saadan-udnytter-
holbaekskolerne-deres-store-frihed 

c. Når skoledagen forkortes: 
https://skolemonitor.dk/debat/art8326798/S%C3%A6rligt-to-
sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-er-afg%C3%B8rende-n%C3%A5r-
skoledagen-skal-forkortes 
 

13. Næste KS-møde d. 2/9 – starter først kl. 10:   
a. Generalforsamling – evaluering. 
b. Er vi gearet til nutiden – status. 
c. TR-arrangement. 
d. AMR-møde – er der løse ender? 
e. KV21- strategi  

 
14. Eventuelt 
 

https://www.folkeskolen.dk/1876702/sosu-skolernes-formand-tager-temperaturen-paa-skolerne-efter-et-aar-i-foerersaedet
https://www.folkeskolen.dk/1876702/sosu-skolernes-formand-tager-temperaturen-paa-skolerne-efter-et-aar-i-foerersaedet
https://www.folkeskolen.dk/1876484/saadan-udnytter-holbaekskolerne-deres-store-frihed
https://www.folkeskolen.dk/1876484/saadan-udnytter-holbaekskolerne-deres-store-frihed
https://skolemonitor.dk/debat/art8326798/S%C3%A6rligt-to-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-er-afg%C3%B8rende-n%C3%A5r-skoledagen-skal-forkortes
https://skolemonitor.dk/debat/art8326798/S%C3%A6rligt-to-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-er-afg%C3%B8rende-n%C3%A5r-skoledagen-skal-forkortes
https://skolemonitor.dk/debat/art8326798/S%C3%A6rligt-to-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-er-afg%C3%B8rende-n%C3%A5r-skoledagen-skal-forkortes


Dagsorden KS-møde d. 26/8-2021 kl. 8.30: 
 

 

Vi starter mødet kl. 8.30. Frokost er bestilt.  

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

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

• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024 – efter sommerferien  

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

• Synlig-KS (efter sommerferien) 


