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1. Meddelelser 
a. Formanden 

- Brug af Teams som 
kommunikationsredskab 

- Forberede nye TR´ere der skal på TR-
uddannelse 
 

b. Konsulenten 
- Intet at bemærke 

c. Andre 
- SØ deltog i møde om registreringen af 

arbejdstid 
- JJ skal undersøge nærmere, hvordan vi 

registrerer det i kredsen 
 

2. Afholdte møder: 
a. TR-møde 23/9 (alle) 

- Godt møde, mange gode ideer 
b. Kontormøde 27/9 (JBHE+IH+JJ) 

- Nyt netværk 
c. Møde m/skolechef 27/9 (JJ) 

- Formanden informerede Mette om, hvad 
der pt sker inden for vores område 

d. Strategiseminar, København 28/9-29/9 (BS+JJ) 
- Formanden informerede om, hvad de kom 

frem til på strategiseminariet 
e. Uddannelsesdebat, Nørre Nissum 30/9 (alle) 

- Godt at være afsted. Emnet var ikke det 
bedste. 

- Vi vil gerne afsted næste år, men næste 
gang skal vi afsætte hele dagen 

f. Skolebesøg, Hilltop 6/10 (JBHE+JJ) 
- Formanden orienterede om besøget 

g. Skolebesøg, Durup 6/10 (JBHE+JJ) 
- Formanden orienterede om besøget 

h. Kongresforberedende møde m/Gordon, Herning 6/10 (BS+JJ) 
- Formanden orienterede 

    
3. Kommende møder: 
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a. Møde om valgaften 8/11 7/10 (JJ) 
b. Bestyrelsesmøde FH Skive-Viborg 8/10 (JJ) 
c. Fredagsbar 8/10 (alle) 
d. Kontormøde 11/10 (JBHE+IH+JJ) 
e. Skolebesøg, Breum 11/10 (JBHE+JJ) 
f. Baglandsmøde 11/10 (alle) 
g. Skolebesøg, Ådal 13/10 (JBHE+JJ) 
h. Budgetorientering KCS 13/10 (JJ) 
i. Skolebesøg, Jebjerg 14/10 (JBHE+JJ) 
j. Kontormøde 25/10 (IH+JBHE+JJ) 
k. Forhandlergruppemøde 25/10 (BS+JJ) 
l. Skolebesøg, Roslev 26/10 (JBHE+JJ) 
m. FH-Skive, udvalgs- og årsmøde 26/10 (JJ) 
n. Fælles-MED 27/10 (GB+BS+JJ) 
o. TR-møde 28/10 (alle) 
p. Kongresforberedende møde, Skarrildhus 29/10 (alle) 

    
4. Lærerens dag-arrangement 8/10 – løse ender? 

- Styr på de sidste detaljer 
 

5. TR-møde 28/10. 
- Gennemgang af forslag til dagsorden 

 
6. KV21 – planlægning af møde. 

- Orientering 
 

7. Kvartalsregnskab. 
- Gennemgang af regnskab 

 
8. Er vi gearet til nutiden – status. 

- Vi har fået netværket til at fungere 
 

9. ”Arbejdende” kredsdage hver anden torsdag? I så fald: næste torsdags 
program? 

- Vedtaget 
- Torsdag d. 14/10: medlemsbreve 

(skabelon og emner) og opstart på vision 
for Skive Kommunes skolevæsen 

 



Dagsorden KS-møde d. 7/10-2021 kl. 8.30: 
 

 

 

Vi starter mødet kl. 8.30. Frokost er bestilt.  

Med venlig hilsen  

10. Skiveegnens Lærerforenings bud på en vision for Skive Kommunes 
skolevæsen. 

- Fremlæggelse af oplæg, tages op på næste 
KS 

 
11. Skive Kommune 

a. Referat, Byråd 21/9 
- Intet at bemærke 

b. Dagsorden, økonomiudvalg 5/10 
- Intet at bemærke 

c. Dagsorden, BFU 6/10 
- Intet at bemærke 

 

12. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. TR034: Pædagogisk rækkevidde: Med flere sprog i klassen 23/9 
b. 5. kongresudsendelse 23/9 
c. TR035: Opdateringer i registreringsdatabasen 27/9 
d. KS098: Konference for arbejdsmiljøansvarlige (9/12-10/12) 1/10 

- BS deltager ikke, JJ undersøger om han 
kan deltage 

 
13. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. Gordons dobbeltrolle omkring Cevea. 
 

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

 
15. Eventuelt 
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Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

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

• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024 – efter sommerferien  

• Synlig-KS (2022) 

• Hovedforeningens kommunikationsstrategi 2021-24 

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

kreds 

• Evaluering af fælles ledelse set fra medarbejders side 

• Skiveegnens Lærerforening vision for skolevæsenet (2021) 

• Tematisk sigtepunkt: Inklusion 

 

 


