
Referat KS-møde d. 10/2-2022 kl. 8.30: 
 

 

 

1. Meddelelser: 
a. Formanden 

- Anette Bak-Pedersen går på pension 1/3-
22. Marlene Rosgaard bliver konstitueret 
leder. 

- Rektor på Skive College stopper 
- Fællesaftale på IT (Lærerforeningen) 

b. Konsulenten 
- Orientering 

c. Andre 
- Status på forflyttelser 
- Dagsorden til AMR-møde d. 17/3 
- Opdatering på TR-seminar 
- Kursus for TR om at være bisidder 

 

2. Afholdte møder: 
a. TR-møde 27/1 (alle) 

- Evaluering 
- Godt møde 

b. Kontormøde 28/1 (IH+JBHE+JJ) 
- Orientering 

c. Pensionistgeneralforsamling 31/1 (IH+JBHE+JJ) 
- Orientering 

d. Kredsformandskursus, København 1/2-3/2 (JJ) 
- Godt kursus 
- Forskellige typer af ledelse 
- Møde med sekretariatet  
- Møde med formand og næstformand 
- Rekruttering og fastholdelse 
- Narrativ i organisationsudviklingen 
- Netværksdannelse 

e. KS-arbejdsmøde 3/2 (alle minus JJ) 
- Orientering 

f. Kontormøde 7/2 (IH+JBHE+JJ) 
- Orientering 

g. Møde i ansættelsesudvalg til Børn- og Ungechef 7/2 (JJ) 
- Orientering 

h. Møde m/skolechef 7/2 (JJ) 
- Forflyttelser 
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- Aktuelle sager 
i. 6 formandsnetværk, Teams 8/2 (JJ) 

- Orientering 
j. KMV, Skive 8/2 (BS+JJ) 

- Referat af dagsorden 
k. TR-samtale 8/2 (JJ) 

- Aflyst  
l. TR-samtale 9/2 (JJ) 

- Udsat 
m. KS-møde 10/2 (alle) 

 
n. TR-samtale 10/2 (JJ) 

- Udsat 
    

3. Kommende møder: 
a. Skolebesøg, SOSU Thisted 11/2 (JBHE+JJ) 
b. Skolebesøg, SOSU Skive 21/2 (JBHE+JJ) 
c. Møde m/skolechef 21/2 (JJ) 
d. Forformøde, Hoved-MED 23/2 (BS+JJ) 
e. TR-samtale 23/2 (JJ) 
f. KS-møde 24/2 (alle) 
g. TR-samtale 24/2, Mette Holm Nielsen (JJ) 
h. TR-møde 24/2 (alle) 

    
4. TR-møde d. 24/2 – dagsorden. 

- Visioner 
- Status på kommende skoleår 
- Corona- arbejdsskade 
- TR-seminar 
- Generalforsamling 

 
5. Status på Corona – opsamling på ”normalisering”. 

- Orientering 
- Corona som arbejdsskade- senfølger 

 
 

6. Fælleskonference for BFU, ledere og TR – fortsat. 
- Udsat til efter generalforsamlingen 
- Skal tages op på en KS- arbejdsdag 
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7. Evaluering af fælles ledelse – status. 
- Gennemgang og bearbejdelse af oplæg 

udarbejdet af SØ 
- Tages op igen på næste KS 

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

- Udsættes til efter generalforsamlingen 
 

9. Generalforsamling – status. 
- Drøftet 
- Efter generalforsamlingen tages 

strukturen på generalforsamlingen op- 
skal den nytænkes? 

 
10. Skolestruktur – status. 

- Der er stadig ikke lavet en møderække 
 

11. Inklusion - status. 
 

12. Skive Kommune: 
a. Coronamail nr. 48 om opstart 27/1 
b. Ansættelse af ny Børn- og Ungechef  1. maj 2022 28/1 

 

13. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. Forholdet mellem løntrin og skalatrin 27/1 
b. Orientering om kredsenes opgave til TR-moduler 27/1 
c. Corona og ophør af restriktioner 27/1 
d. KS009: Katalog til bestilling af merchandise 28/1 
e. Invitation til møde om frikommuner 28/1 
f. Struktur på kredsformandsmøder 31/1 
g. KS010: Nordiske lærerorganisationers Samråd – sommerkursus 

3/2 
h. KS011: Procedure/retningslinjer vedr. Corona som arbejdsskade 

4/2 
 

14. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 
a. Målstyret undervisning: https://www.folkeskolen.dk/1887215/dlf-

opraab-meld-ud-hvordan-vi-afholder-proever-til-sommer 

https://www.folkeskolen.dk/1887215/dlf-opraab-meld-ud-hvordan-vi-afholder-proever-til-sommer
https://www.folkeskolen.dk/1887215/dlf-opraab-meld-ud-hvordan-vi-afholder-proever-til-sommer
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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! 

• Nytænkning af generalforsamlingen 

b. Udmelding om prøver: https://www.folkeskolen.dk/1887215/dlf-
opraab-meld-ud-hvordan-vi-afholder-proever-til-sommer 

c. Gordon på Twitter: 
https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1486236399762395137 

d. Covid-19: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-
tjenstlig-samtale/information-vedroerende-coronavirus/dlfs-
dialog-med-myndigheder-og-interessenter-ifm-covid19 

 
15. Næste KS-møde d. 24/2-2022:    

a. Generalforsamling 
b. TR-møde 
c. Lokalaftale – status 
d. (Inklusion) 
e. Lokalaftale 

 
16. Eventuelt. 
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