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1. Meddelelser: 
a. Formanden 

- Gordon kommer til generalforsamlingen 
- Information omkring stillinger i 

kommunen 
- Ny skoleleder på Hem Skole 
- Skiveegnens Lærerforenings vision for 

skolevæsenet er sendt til politikkerne 
- Medlemstallet er steget en smule 
- Orientering ang. situationen vedr. 

ansættelsen af ny skolechef 
- Hovedstyrelsesvalg om 1,5 år 

b. Konsulenten 
- Orientering 

c. Andre 
- BS orienterede om Aktuelt om 

arbejdsmiljø- sendt til AMR på dlfinsite 
 

2. Afholdte møder: 
a. TR-møde 19/5 (alle)  

- Evaluering 
b. Kontormøde 23/5 (JBHE+IH+JJ) 

- Orientering 
c. Møde om nye barselsregler, Viborg 23/5 (JBHE+JJ) 

- Orientering 
- Nye regler fra 2. august 2022 

d. Forformøde, Hoved-MED 24/5 (BS+JJ) 
- Orientering 
- Problemer med rekruttering på SOSU-

området 
e. Sættemøde, referencegruppe, skolestruktur 24/5 (GB+BS+JJ) 

- Fastsættelse af møder og ideudveksling 
ang. struktur 

f. Kredsformandsmøde, teams 25/5 (JJ) 
- Orientering 
- Info om frihedsforsøg på skoleområdet 
- Sammen om skolen 
- Info om udspil ang. 10. klasse 
- Ukraine 
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- Prisstigninger/ lønstigninger/ lang tid til 
nye OK-forhandlinger, men forhåbentligt 
kan reguleringsordning give en 
lønstigning 

- Folketingsvalg- senest om 1 år 
1. Evt. valgtema: inklusion og 

investering i folkeskolen 
 

g. Kontormøde 30/5 (IH+JBHE+JJ) 
- Nyt internet på kredskontoret 

h. Møde m/skolechef 30/5 (JJ) 
- Forflyttelser 
- Forhåndsaftale: tages op efter 

sommerferien 
i. TR-møde m/små grupper 30/5 (JJ) 

- Orientering 
- Fælles problematikker  
- Nyt møde til november 

j. Referencegruppe, struktur 1/6 (GB+BS+JJ) 
- Orientering 
- Tal fra skoleområdet blev præsenteret  
- Principperne blev diskuteret  

k. Digitalt netværk 1/6 (JJ) 
- JJ måtte melde fra pga. strukturmøde 

l. KS-møde 2/6 (alle) 
m. Temamøde BFU 2/6 (ingen) 

- Vi har ikke fået dagsordenen       
    

3. Kommende møder: 
a. Møde om SOSU, teams 3/6 (JBHE+JJ) 
b. KMV, Ringkøbing 7/6 (BS+JJ) 
c. 6 formandsnetværk, teams 8/6 (JJ) 

- kommunale redegørelser 
d. Kontormøde 8/6 (IH+JBHE+JJ) 
e. Linjeforbindelse, teams 8/6 (JJ) 
f. Registrering af arbejdstid, webinar 8/6 (JJ) 
g. KS-arbejdsmøde 9/6 (alle) 
h. Referencegruppe, struktur 9/6 (GB+BS+JJ) 
i. TR-sommerarrangement 9/6 (alle) 
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j. Kontormøde 13/6 (IH+JBHE+JJ) 
k. Udvælgelse emner skolechef, teams 13/6 (JJ) 
l. Formøde Hoved-MED 13/6 (JJ) 
m. Møde m/skolechef 13/6 (JJ) 
n. Baglandsmøde 13/6 (SØ+BS+JJ) 
o. Budgetorientering 13/6 (GB) 
p. Hoved-MED 14/6 (BS+JJ) 
q. 1. samtale skolechef 16/6 (JJ) 
r. OAO budgetmøde 16/6 (JJ) 
s. KS-møde 16/6 kl. 14 (alle)    

    
4. Evaluering af fælles ledelse – status. 

- Hvor mange besvarelser er der kommet 
indtil videre? 

 
5. Inklusion – status. 

- Der arbejdes videre efter på processen 
efter sommerferien 

 
6. Skolestruktur - status. 

- Næste møde 9/6-2022 
- Tidligere møder er evalueret tidligere på 

mødet 
 

7. Rutiner omkring kredsarbejdet. 
- Arbejdsmøder fungerer godt- giver 

mulighed for fordybelse 
- Som udgangspunkt arbejdsmøde hver 

anden uge, men med mulighed for 
fleksibilitet 

- Møder hver uge? 
1. møder hver uge giver mere overblik 

over, hvad der sker 
 

 
8. Skive Kommune: 

a. Økonomiudvalg, referat 25/5 
- Demografi regulering- minus 8,1 million 

inden for skole- og dagstilbud 
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Vi starter mødet kl. 8.30 med rundstykker. Frokost er bestilt. 

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

• Den gode forandringsproces (Hoved-MED) – Stadig? 

b. Byråd, dagsorden 31/5 
 

9. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. Stillingsopslag: Konsulent med juridiske kompetencer 17/5 
b. KS041: Nye satser for befordringsgodtgørelse 18/5 
c. TR-nyt nr. 2 maj 18/5 
d. KS042: Pædagogisk konference – god evalueringskultur 19/5 

- GB er meldt til 
e. KS043: Uddeling af Ove Lunds og Hanne Nisteds pris 23/5 
f. Stillingsopslag: Administrativ medarbejder til 

organisationsudvikling 23/5 
g. Uddannelsesbilleder – udviklingsprojekt 25/5 

 
10. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 

a. Podcast ”Sammen om Skolen”: 
https://www.podbean.com/pu/pbblog-rtiwi-23335d 

b. 10. klasse i folkeskolen?: https://www.folkeskolen.dk/10-klasse-
citat-kl/kl-i-nyt-udspil-ryk-10-klasse-ud-af-folkeskolen/4634154 

 
11. Næste KS-arbejdsmøde d. 9/6-2022: 

a. Skolestruktur – status og snak derudfra 
b. Besøg i kælderen 
c. Optælling af evaluering af fælles ledelse 
d. Praktiske ting til TR-sommerudflugt 

 
12. Næste KS-møde d. 16/6-2022 kl. 14:   

- Afbud SØ  
b. Eventuelt aflyst 

 
13. Eventuelt. 
 

https://www.podbean.com/pu/pbblog-rtiwi-23335d
https://www.folkeskolen.dk/10-klasse-citat-kl/kl-i-nyt-udspil-ryk-10-klasse-ud-af-folkeskolen/4634154
https://www.folkeskolen.dk/10-klasse-citat-kl/kl-i-nyt-udspil-ryk-10-klasse-ud-af-folkeskolen/4634154
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• Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024 – Stadig?  

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

• Hovedforeningens kommunikationsstrategi 2021-24 – Stadig? 

• Evaluering af fælles ledelse set fra medarbejders side (i gang) 

• Tematisk sigtepunkt: Inklusion (i gang) 

• Efter-og videreuddannelse i Skive – prioriteringer og præmisser (start juni 2022) 

• Sæt kommunerne fri! (start juni 2022) 
• Fælleskonference for BFU, ledere og TR (arbejdsmøde snarest efter 3/3) (afholdes 

april-maj) 

• Vision/mission – evaluering af delmål – udvikle nye mål (KS-møde efter 3/3) 

• Skolestruktur (når møderække er sendt ud!) 

• Økonomiorientering (start 7/3 – deadline 1/6) 


