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1. Meddelelser 
a. Formanden 

• Touchpoint og forstærket IT 
- Orientering 

b. Konsulenten 
- Orientering 

c. Andre 
- Nyvalgt TR på SOSU 
- LST  
- GB: orientering om Pædagogisk 

konference 
- Tilmelding til workshops før kongressen 
- Medlemsarrangement i forbindelse med 

Lærerens dag 
 

 

2. Afholdte møder 
a. AMR-møde 2/9 (alle) 

- Evaluering 
b. Formøde før møde m/Arbejdstilsynet 3/9 (JJ) 
c. OneDrive-kursus 6/9 (JJ) 

- Orientering 
d. Kontormøde 7/9 (JBHE+IH+JJ) 

- Orientering 
e. Fælles-MED, møde om skolechef 7/9 (GB+BS+JJ) 

- Orientering 
f. Skolebesøg, Resen special og 0-9 8/9 (JBHE+JJ) 

- Orientering om besøg på skolen 
- Fik set de forskellige afdelinger på skolen    

g. TR-arrangement 10/9 (SØ+GB+JJ) 
- Godt arrangement  

h. Kontormøde 13/9 (JBHE+IH+JJ) 
- Orientering 

i. Baglandsmøde 13/9 (alle) 
- Kunne have været på Teams 

j. FH-valggruppen 13/9 (JJ) 
k. Kredsformandskursus 14/9-16/9 (BS+JJ) 

- Godt kursus og godt til at netværke med 
andre kredse 
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l. Kredsformandsmøde 15/9 (JJ) 
- Orientering 
- Ide til at lave medlemsbrev sammen på KS 
- Ideer til medlemsarrangementer 

1. Fx PP: pølser og politik 
2. medlemsbar 

m. Kontormøde 17/9 (JBHE+IH+JJ) 
- Orientering 

n. Skolebesøg, UU 21/9 (JBHE+JJ) 
- Orientering 
- Møde med leder og TR 

o. FH-Skive 21/9 (JJ) 
- Forberedelse til kommunalvalg 

p. Skolebesøg, Nr. Søby 22/9 (JBHE+JJ) 
- Orientering 
- Rundvisning på skolen 
- Møde med leder og TR 

q. Skolebesøg, Højslev 22/9 (JBHE+JJ) 
- Orientering 
- Møde med TR 
- Rundvisning på skolen 
- Deltog i frikvarteret med lærerne 
- Møde med lederne 

r. TR-møde 23/9 (alle) 
- Ny form afprøves 
- Gennemgang af dagsorden 

 

3. Kommende møder 
a. TR-møde 23/9 (alle) 
b. Kontormøde 27/9 (JBHE+IH+JJ) 
c. Strategiseminar, København 28/9-29/9 (BS+JJ) 

- Mål: samarbejdssporet- konkrete 
handlinger i kredsen 

d. Uddannelsesdebat, Nørre Nissum 30/9 (alle) 
- Vi tager afsted og hører de forskellige 

oplæg   
 

4. TR-møde – løse ender? 
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5. KV21 - strategi. 
- Drøftet 

 

6. Corona-erfaringer - status. 
- Godkendelse af notat vedrørende mulige 

fremtidige pandemier 
 

7. Kommende evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. 
- Se bilag. 
- JJ informerede 

 
8. Kommunebudget - opfølgning. 

- Orientering 
 

9. Er vi gearet til nutiden – status. 
- IT og netforbindelse 

 
10. Lokalaftalen – hvordan ser det ud? 

- Mangler opgaveoversigter fra mange 
skoler 

- OBS på manglende inddragelse af kredsen 
til kommunale projekter (LST) 

 
11. Skive Kommune 

a. Referat, Økonomiudvalg 24/8 
- Budget 

b. Referat, Byråd 31/8 
- Fælles ledelse på specialskoler 

c. Dagsorden, BFU 8/9 
- Intet at bemærke 

d. Lokal løndannelse 30/8 
- Orientering 

e. Referat, BFU 8/9 
f. Dagsorden, økonomiudvalg 14/9 
g. Referat, økonomiudvalg 14/9 
h. Byråd, dagsorden 21/9 – specialskoler på dagsorden 

 

12. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. 3. kongresudsendelse 30/8 
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Vi starter mødet kl. 8.30. Frokost er bestilt.  

b. Tilføjelse til 3. kongresudsendelse 30/8 
c. KS088: Tilmelding til strategiseminar 1/9 
d. KS089: Tilbud om afdækning af professionel kapital 2/9  
e. KS090: Lærerens dag 6/9  
f. Fælles internet og supportaftale 8/9 
g. KS091: Regionale møder for kredsformænd om lønforhold 9/9 
h. KS092: Undersøgelser/analyser af skolebudgetter 9/9 
i. KS093: Databeskyttelse 9/9 
j. KS094: Invitation til udviklingsforum 13/9 – tilmelding på dagen – 

to sessioner pr. hoved (overvej!) 
k. KS095: Database til planlagt arbejdstid 15/9 
l. TR033: Registrering af lærernes planlagte arbejdstid 15/9 

 
13. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. 2,5 milliarder – hvad skal de bruges til: 
https://skolemonitor.dk/nyheder/art8359000/Vi-har-gjort-
arbejdet-for-dem 

b. Skolen skal både være boglig og faglig: 
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13248084/skolen-
skal-baade-vaere-boglig-og-praktisk/ 

c. Investér i folkeskolen: 
https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/august/finanslov-
2022-investeringer-i-laereruddannelsen-er-afgoerende-for-
fremtidens-folkeskole 
 

14. Næste KS-møde d. 7/10:   
a. TR-møde 28/10 
b. Kongres 
c. KV21 
d. Kvartalsregnskab, 3. kvartal 
e. Procesplan – lokalaftalen 
f. Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-24 
g. Lokalaftalen – hvor står vi? 
 

 
15. Eventuelt 
 

https://skolemonitor.dk/nyheder/art8359000/Vi-har-gjort-arbejdet-for-dem
https://skolemonitor.dk/nyheder/art8359000/Vi-har-gjort-arbejdet-for-dem
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13248084/skolen-skal-baade-vaere-boglig-og-praktisk/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13248084/skolen-skal-baade-vaere-boglig-og-praktisk/
https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/august/finanslov-2022-investeringer-i-laereruddannelsen-er-afgoerende-for-fremtidens-folkeskole
https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/august/finanslov-2022-investeringer-i-laereruddannelsen-er-afgoerende-for-fremtidens-folkeskole
https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/august/finanslov-2022-investeringer-i-laereruddannelsen-er-afgoerende-for-fremtidens-folkeskole
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Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

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

• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024 – efter sommerferien  

• Synlig-KS (efter sommerferien) 

• Hovedforeningens kommunikationsstrategi 2021-24 

• Ide: Fælleskonference med forvaltning, Børne- og ungeudvalget, skoleledelse, TR og 

kreds 


