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1. Meddelelser: 
a. Formanden 

- Lærerrekrutteringsanalyse 
1. hvis de vil skifte er det primært pga. 

fleksibilitet og ledelse 
- akutregnskab 

b. Konsulenten 
- Orientering 

c. Andre 
- Ferieafholdelse inden 1/1-2022 

 

2. Afholdte møder: 
a. TR-møde 28/10 (BS+GB+SØ+JBHE) 

- Indtastning  
b. Kongresforberedende møde, Skarrildhus 29/10 (alle) 

- Evaluering 
1. Det var en god måde at gøre det på 

c. Kongres, København 1/11-4/11 (alle) 
d. Møder om SOSU-aftale 2/11-3/11 (JBHE) 

- JBHE afholder møder angående deres 
aftale 

e. Kontormøde 8/11 (IH+JBHE+JJ) 
- Orientering 

f. Skolebesøg, Aakjærskolen 8/11 (JBHE+JJ) 
- Fint besøg 
- mødtes med lærere og ledelse 

g. Valgmøde, Skive Seminarium 8/11 (alle) 
h. Skolebesøg, VSD Rødding 10/11 (JBHE+JJ) 

- Fint besøg 
- Faldende elevtal 
- Mødtes med ledelse og lærere 

i. Skolebesøg, VSD Lem 10/11 (JBHE+JJ) 
- Fint besøg 
- største grundskole i VSD 
- Mødtes med ledelse og lærere 

j. KS-møde 11/11 (alle) 
    

3. Kommende møder: 
a. Lønmøde, Krabbeshus 11/11 (JBHE+JJ) 



Dagsorden KS-møde d. 11/11-2021 kl. 8.30: 
 

 

b. Møde i kursusudvalg 12/11 (BS+JJ) 
c. Kredsformandskursus, Skarrildhus 15/11-17/11 (JJ) 
d. Kommunalvalg – husk at stemme! 16/11 (alle) 
e. KS-arbejdsmøde 18/11 (alle) 
f. Kontormøde 22/11 (IH+JBHE+JJ) 
g. Baglandsmøde 22/11 (alle) 
h. Skolebesøg, Oddense 23/11 (JBHE+JJ) 
i. Skolebesøg, Brårup 24/11 (JBHE+JJ) 
j. KS-møde 25/11 (alle) 
k. TR-møde 25/11 (alle) 
l. Repræsentantskabsmøde FH, Viborg 25/11 (BS+SØ+JJ) 

- JJ, SØ og GB deltager 
    

4. Kongres - evaluering. 
- God kongres 
- God debat 
- Udviklingsforum: Fungerede godt 

 
5. TR-møde 28/10 – evaluering. 

- Fint, at de fik tid til indtastning 
 

6. KV21 – evaluering af møde 8/11. 
- Pæn deltagelse 
- Evaluering af afholdelse 

 

7. Skiveegnens Lærerforenings vision for skolevæsenet i Skive Kommune. 
- Videre arbejde med vores vision 

 
8. Skive Kommune: 

a. Økonomiudvalg, referat 26/10 
- Orientering 

b. Byråd, referat 2/11 
- Orientering 

c. BFU, dagsorden 10/11 
o Skolernes driftsregnskab pr. 30/9 
o Status på skoleudsættelser 
o Pulje til generelt løft af Folkeskolen 

- Orientering 
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9. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. Kredsenes rolle i forbindelse med modul 2 26/10 
b. KS102: Strategi for realisering af A20 og A21 26/10  
c. 8. kongresudsendelse 27/10 
d. Kommunikationskonsulent til Danmarks Lærerforening 28/10 
e. Orientering om evaluerings- og bedømmelsessystem 29/10 
f. Medlemsbrev fra Gordon 29/10 
g. TR-håndbogen er flyttet til DLFInsite 1/11 
h. Pressechef til Danmarks Lærerforening 1/11 
i. Erfaren IT-supporter til Digitalisering og IT 3/11 
j. Konsulent til afskedsteamet i Danmarks Lærerforening 3/11 

 
10. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 

a. Ministeren på kongres: 
https://www.folkeskolen.dk/1881556/minister-slut-med-at-mase-
lovgivning-ned-over-skolen 

b. Gordons kronik i JP: https://jyllands-
posten.dk/debat/kronik/ECE13418970/hvis-jeg-var-
kommunalpolitiker-ville-jeg-interessere-mig-for-manglen-paa-
overskud-i-skolen/ 

c. Lærere udenfor folkeskolen: https://www.ae.dk/analyse/2021-11-
4-ud-af-10-laereruddannede-arbejder-ikke-i-folkeskolen 

d. Den understøttende undervisning: 
https://www.facebook.com/dlforg/posts/10158953396529079  

e. Aftale om nationale test m.m.: 
https://www.berlingske.dk/politik/laerere-er-glad-for-aftale-de-
nationale-test-er-ubrugelige 

 
11. Arbejdsmøde d. 18/11: 

a. Medlemsbrev – skabelon og indhold 
b. Færdiggørelse af vision for skolevæsenet 
c. Evt. idéer til evaluering af fælles ledelse 
d. TR-møde dagsorden 

 
12. Næste KS-møde d. 25/11:   

a. Referat fra hovedstyrelsesmøde / Jacob 
b. Fælleskonference i foråret 
c. Lokalaftalen – status 
d. Dato for nyt AMR-møde 

https://www.folkeskolen.dk/1881556/minister-slut-med-at-mase-lovgivning-ned-over-skolen
https://www.folkeskolen.dk/1881556/minister-slut-med-at-mase-lovgivning-ned-over-skolen
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13418970/hvis-jeg-var-kommunalpolitiker-ville-jeg-interessere-mig-for-manglen-paa-overskud-i-skolen/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13418970/hvis-jeg-var-kommunalpolitiker-ville-jeg-interessere-mig-for-manglen-paa-overskud-i-skolen/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13418970/hvis-jeg-var-kommunalpolitiker-ville-jeg-interessere-mig-for-manglen-paa-overskud-i-skolen/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13418970/hvis-jeg-var-kommunalpolitiker-ville-jeg-interessere-mig-for-manglen-paa-overskud-i-skolen/
https://www.ae.dk/analyse/2021-11-4-ud-af-10-laereruddannede-arbejder-ikke-i-folkeskolen
https://www.ae.dk/analyse/2021-11-4-ud-af-10-laereruddannede-arbejder-ikke-i-folkeskolen
https://www.facebook.com/dlforg/posts/10158953396529079
https://www.berlingske.dk/politik/laerere-er-glad-for-aftale-de-nationale-test-er-ubrugelige
https://www.berlingske.dk/politik/laerere-er-glad-for-aftale-de-nationale-test-er-ubrugelige
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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  

• Synlig-KS (2022) (faglig klub som TR-tema) 

• 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 

• Tematisk sigtepunkt : Inklusion 

e. Volleydag 
f. KV21 
g. Evt. punkt fra boblelisten 
 

 
13. Eventuelt 
 


