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1. Meddelelser: 
a. Formanden 
b. Konsulenten 

- Orientering 
c. Andre 

- GB: Pædagogisk konference  
 

2. Afholdte møder: 
a. Sagsbehandleruddannelse, Haraldskær 15/8-16/8 (JJ) 

- Orientering 
b. Fælles-MED 15/8 (BS+GB) 

- Planlægning af møde med politikkerne 
ang. skolestruktur 

- Evaluering af forflyttelsesplan  
- Status på børn fra Ukraine  
- Kvalitetsrapporter 
- Meddelelsesbog 
- Udviklingsdialog 

c. Referencegruppemøde 15/8 (BS+GB) 
- Aflyst 

d. Fællesmøde om struktur 17/8 (BS+GB+JJ) 
- Møde med politikkerne ang. skolestruktur 

med de to referencegrupper og andre 
indbudte  

e. KS-arbejdsmøde 18/8 (alle) 
- Evaluering 
- Inklusionspapirer sendt til den nye 

skolechef 
- Opsamling på spørgeskema ang. fælles 

ledelse 
f. TR-møde 18/8 (alle) 

- Evaluering 
g. Kontormøde 22/8 (IH+JBHE+JJ) 

- Orientering 
h. Møde m/skolechefer 22/8 (JJ) 

- Orientering 
i. Baglandsmøde 22/8 (alle) 

- Orientering 
- Obs på meddelelsesbog 
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- Ok- konference til april 
- Udviklingsforum 

j. FH Skive 22/8 (JJ) 
- JJ afbud- var til andet møde 

k. Udviklingsdialog, fælles introdag 23/8 (BS+SØ) 
- Orientering 

l. Møde m/økonomiudvalg, Hoved-MED 23/8 (BS+JJ) 
- Orientering 
- Budget 

m. Borgermøde om struktur, Skive 23/8 (JJ+dem der har lyst!) 
- JJ deltog 
- Orientering- mange var mødt op 

n. KS-møde 25/8 (alle) 
o. Borgermøde om struktur, Roslev 25/8 (dem der har lyst!)  

- SØ og BS deltager       
    

3. Kommende møder: 
a. Dialogmøde m/BFU 25/8 (GB+BS+JJ) 
b. Kontormøde 29/8 (IH+JBHE+JJ) 
c. Hoved-MED i byrådsmøde 30/8 (BS+JJ) 
d. Kredsformandsmøde, København 31/8 (JJ) 
e. Møde m/formandsgruppe 31/8 
f. KS-arbejdsmøde 1/9 (minus JJ og GB) 
g. Pædagogisk konference 1/9-2/9 (GB) 
h. Kontormøde 5/9 (IH+JBHE+JJ) 
i. Møde m/skolechefer 5/9 (JJ) 
j. KS-møde 8/9 (alle) 
k. Møde i referencegruppe 8/9 (BS+GB+JJ) 

    
4. Volleystævne 26/8 – løse ender? 

- Aflyst pga. for få tilmeldte hold. Var nok 
for tæt på sommerferien til at få lavet hold 
på skolerne 

- Vi afholder det i januar 
 

5. TR-møde – evaluering. 
- Evaluering af referat 

 
6. Lokalaftalens fremtid. 
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- Evaluering af lokalaftale 
- A20 og lokalaftale tages op på et 

temamøde 
 

7. Skolestruktur - status. 
- Er taget løbende under de tidligere 

punkter 
 

8. Undervisningsudvalgets strategiske arbejde 2020-2024. 
- Opsamling- hvordan passer den sammen 

med vores arbejde i KS 
 

9. Skiveegnens Lærerforenings kommunikationsstrategi. 
- Tages op på et arbejdsmøde 

 
10. Sammen Om Skolen – lokalt. 

- Lige nu fylder skolestrukturen 
- Ingen Skole- og forældre- gruppe i Skive 
- Vi har søgt midler hjem til at holde et 

stormøde mellem flere interessenter, men 
har ikke fået svar endnu 

- Tages op igen senere 
 

11. Hovedforeningens kommunikationsstrategi 2021-2024. 
- Hvad skal vores kommunikationsstrategi 

være? 
- JJ finder hovedforeningens 

kommunikationsstrategi og sender den til 
os, så vi kan gå den igennem   

 
12. Skive Kommune: 

a. Økonomiudvalg, referat 16/8 
b. BFU, dagsorden 17/8 
c. Økonomiudvalg, dagsorden 23/8 

- JJ fik fremført at fastholdelse og 
rekruttering af lærere i Skive Kommune er 
vigtigt, da der snart bliver lærermangel 

- Skive Kommune som en attraktiv 
arbejdsplads 
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Vi starter mødet kl. 8.30. Frokost er bestilt. 

-  
 

13. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. KS055: Kredsformandsmøde 31. august 8/8 
b. KS056: Katalog til bestilling af merchandise 8/8 
c. Forholdet mellem løn- og skalatrin 12/8 
d. Aktuelt om arbejdsmiljø nr. 4 16/8 
e. KS057: Seniorpartskaber i kommunerne 15/8 

 
14. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 

a. Stadig forbud mod Chromebooks – kommer det også til at ramme 
Microsoft?: https://www.dr.dk/nyheder/indland/datatilsynet-
fastholder-forbud-mod-helsingoer-kommunes-brug-af-
chromebooks-i 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/skoleledere-stiller-krav-om-
en-national-google-plan-efter-forbud-mod-chromebooks-i 

b. Gordon om lærermangel og 2030-plan: 
https://skolemonitor.dk/debat/art8910284/En-2030-plan-skal-
sikre-os-flere-l%C3%A6rere-i-folkeskolen 

c. Undersøgelse for børnehaveklasselærere: 
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/elever-i-
boernehaveklassen-er-blevet-mindre-skoleparate 
 

15. Næste KS-arbejdsmøde d. 1/9-2022: 
-  

 
16. Næste KS-møde d. 8/9-2022:    

a. Skolestruktur – status. 
b. Lokalaftalens fremtid. 
c. TR-møde – dagsorden. 
d. Uddannelsesdebat d. 29/9  
e. Synlig-KS (2022) (faglig klub som TR-tema på TR-møde) 
f. Efter-og videreuddannelse i Skive – prioriteringer og præmisser 

(start september 2022) 
g. Budgetovervejelser- hvad skal prioriteres  

17. Eventuelt. 
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Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

• Kredsseminar d. 11-12. jan om skolestruktur? 

•  

 


