
Dagsorden KS-møde d. 20/1-2022 kl. 8.30: 
 

 

1. Meddelelser: 
a. Formanden 

- Børne- og ungechef bliver snart slået op 
 

b. Konsulenten 
- Orientering 

c. Andre 
 

2. Afholdte møder: 
a. Møde om senioraftale 7/1 (JBHE+JJ) 

- Er faldet på plads 
b. Kredsformandsmøde, Teams 10/1 (JJ) 

- Orientering 
c. Møde om opgaveoversigter 11/1 (JBHE+JJ) 

- Der er stadig forskel på, hvordan skolerne 
laver dem 

- Tjek af undervisningstillæg 
- Tjek af andre tillæg 
- Skematjek i forhold til timer 

d. KS-arbejdsmøde 13/1 (alle) 
- Evalueret 

e. Skolebesøg, Roslev 19/1 (JBHE+JJ) 
- Møde med TR og leder 
- Kaffepause med medarbejderne 
- Rundvisning 

f. KS-møde 20/1 (alle) 
    

3. Kommende møder: 
a. Forhandlergruppemøde 21/1 (BS+JJ) 

- Orientering 
b. Kontormøde 24/1 (IH+JBHE+JJ) 
c. Møde med direktør og udvalgsformand 24/1 (JJ) 
d. Møde m/skolechef 24/1 (JJ) 
e. Baglandsmøde 24/1 (alle) 
f. TR-samtale 25/1 (JJ) 
g. Skolebesøg Fursund 25/1 (JJ+JBHE) 
h. TR-samtale 26/1 (JJ) 
i. KS-møde 27/1 (alle) 

- Skolestruktur analysearbejde 
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j. TR-møde 27/1 (alle) 
k. Kontormøde 28/1 (IH+JBHE+JJ) 
l. Pensionistgeneralforsamling 31/1 (IH+JBHE+JJ) 
m. Kredsformandskursus, København 1/2-3/2 (JJ) 
n. KS-arbejdsmøde 3/2 (alle minus JJ) 
o. Kontormøde 7/2 (IH+JBHE+JJ) 
p. 6 formandsnetværk, Teams 8/2 (JJ) 
q. KMV, Skive 8/2 (BS+JJ) 
r. TR-samtale 8/2 (JJ) 
s. TR-samtale 9/2 (JJ) 
t. KS-møde 10/2 (alle) 
u. TR-samtaler 10/2 (JJ) 

    
4. TR-møde – dagsorden justeres efter mødeform. 

- Afholdes fysisk 
- Dagsorden udsendes 
- Melde corona som arbejdsskade 

 
5. Status på Corona. 

- Obs på at melde som arbejdsskade 
 

6. Fælleskonference for BFU, ledere og TR – fortsat. 
- JJ tager det op med på mødet d. 24/1 
- Obs på KS116, søge midler 

 
7. Evaluering af fælles ledelse – status. 

- JJ og SØ laver oplæg til 3/2 
 

8. Sociale arrangementer i 2022. 
- Volley evt. 22/4 
- 7/10 Fredagsøl i forbindelse med 

lærernes dag 
  

9. Årsregnskab og budget – 2. etape. 
- Orientering 

 
10. Vision/mission – evaluering af delmål – udvikle nye mål 

- Drøftet 
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11. Generalforsamling – status. 
- Orientering 

 
12. Skolestruktur – status. 

- Drøftet 
- Der indkaldes til en møderække snarest 

 
13. Skive Kommune: 

a. Økonomiudvalg, referat 14/12 
b. BFU (1. møde), dagsorden 12/1 

 

14. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. KS001: Satser for befordringsgodtgørelse 3/1 
b. Håndtering af foreningens fysiske aktiviteter 6/1 
c. KS002: Opfølgning på lokal håndtering af retningslinjer 6/1 
d. KS003: Uenighed om afvikling af seniordage for statsansatte 7/1 
e. KS004: Kortlægning af lokalaftaler 11/1 
f. KS005: Nyansættelser i sekretariatet 11/1 
g. Evaluering af registrering af arbejdstid 13/1 
h. Aktuelt om arbejdsmiljø nr. 1 – januar 2022 13/1 

 
15. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 

a. Lærerens anatomi (på Facebook): 
https://www.folkeskolen.dk/1886079/facebookopslag-om-
laererens-anatomi-delt-mere-end-1000-gange 

b. Valgfagsprøver: 
https://www.folkeskolen.dk/1885969/dlf-lad-de-enkelte-skoler-
beslutte-om-valgfagsproeverne-skal-aflyses 

c. Kønsopdelt undervisning: 
https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-01-11-skole-dropper-
koensopdelt-undervisning-efter-ophedet-debat 

d. DLF’s dialog om Corona: 
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-
samtale/information-vedroerende-coronavirus/dlfs-dialog-med-
myndigheder-og-interessenter-ifm-covid19 

e. Borgere filmer offentlige ansatte: 
https://politiken.dk/indland/art8555925/Flere-borgere-filmer-og-
chikanerer-offentligt-ansatte-online 
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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 

• Efter-og videreuddannelse i Skive – prioriteringer og præmisser 

• Sæt kommunerne fri! 

16. Arbejdsmøde d. 3/2  
a. Inklusion – vort eget sigtepunkt. 
b. Efter- og videreuddannelse – opstartssnak! 
c. Evaluering af fælles ledelse 

 
17. Næste KS-møde d. 27/1-2022:    

a. Årsregnskab og budget. 
b. TR-møde. 
c. Lokalaftalen. 
d. Skolestruktur. 
e. Generalforsamling. 

 
18. Eventuelt. 

- Obs på frivillig gruppeliv 
- Obs på udbetaling af efterløn 

 


