
Dagsorden KS-møde d. 8/9-2022 kl. 8.30: 
 

 

1. Meddelelser: 
a. Formanden 

o Jacob Svejstrup kommer kl. 13 og aflægger referat af HS-
møde. Han har et times oplæg på TR-mødet. 

o Først torsdag d. 15/9-22 
b. Konsulenten 

- orientering 
c. Andre 

- Orientering 
 

2. Afholdte møder: 
a. Borgermøde om struktur, Roslev 25/8 (BS+SØ) 

- Orientering 
b. Dialogmøde m/BFU 25/8 (GB+BS+JJ) 

- Orientering 
c. Kontormøde 29/8 (IH+JBHE+JJ) 

- Orientering 
d. Hoved-MED i byrådsmøde 30/8 (BS+JJ) 

- Orientering 
e. Kredsformandsmøde, København 31/8 (JJ) 

- Gennemgang af referat 
- Hvad kræver det at være en god formand? 

f. Møde m/formandsgruppe 31/8 (JJ) 
- Gennemgang af foreløbig dagsorden 

1. samarbejde mellem kredsformænd og 
Hovedforening 

g. Pædagogisk konference, Nyborg 1/9-2/9 (GB) 
- Emne: Evaluering 
- Obs på meddelelsesbog 

h. Kontormøde 5/9 (IH+JBHE+JJ) 
i. KS-møde 8/9 (alle) 
j. Møde i referencegruppe om skolestruktur 8/9 (BS+GB+JJ)      

    
3. Kommende møder: 

a. Formandsnetværk på teams 9/9 
b. Kontormøde 12/9 (IH+JBHE+JJ) 

- IH er på kursus 
c. Formøde Hoved-MED 12/9 (BS+JJ) 
d. Møde m/skolechefer 12/9 (JJ) 
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e. Baglandsmøde 12/9 (alle) 
f. Webinar om meddelelsesbog 12/9 (JJ) 
g. Hoved-MED 13/9 (BS+JJ) 
h. Kredsformandsmøde, teams 15/9 (alle) 
i. KS-møde 15/9 (alle) 

- Forlænget møde 
    

4. TR-møde – dagsorden. 
- Forslag til dagsorden gennemgået 
- Besøg af Jacob Svejstrup 

 
5. Lokalaftalens fremtid. 

- Opgaveoversigterne er ved at komme ind, 
så de kan blive set igennem 

- Hvordan går det med 
funktionsbeskrivelserne 

- lejrskole 
 

6. Skolestruktur - status. 
- Intet nyt 

 
7. Efter-og videreuddannelse i Skive – prioriteringer og præmisser 

- Er der en plan i Skive? 
- Hvad har vi brug for af efter- og 

videreuddannelse? 
- Skal det med i den kommunale redegørelse? 

 
8. Synlig-KS (bl.a. faglig klub som tema på TR-møde). 

- Hvordan skal man få folk til at komme til 
faglig klub? 

1. Hvilke emner skal der tages op? 
- KS besøg på skolerne 

1. løntjek 
2. Hvad laver KS 
3. hvordan kan medlemmerne bruge 

kredsen og JHE 
- Hvordan mener TR`erne, at KS kan blive 

mere synlige 
- Ny skolestruktur 
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- Der laves et oplæg til TR-møde d. 13/10 
 

9. Danmarks Lærerforenings principprogram. 
- Husk at bruge principprogrammet 

 
10. Budgetovervejelser og prioriteringer. 

- Skolernes økonomi 
1. Hvorfor er der et stort overskud på 

fællesområdet? - skal på i Fælles-MED 
- Kredsens økonomi  

1. budget for personalet og akut 
 

11. Skive Kommune: 
a. Økonomiudvalg, referat 23/8 
b. Byråd, referat 30/8 
c. BFU, dagsorden 7/9 

- Skolernes økonomi 
 

12. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. KS058: Nyansættelser i sekretariatet (8 stk.) 22/8 
b. Ny konsulent på barselsområdet 23/8 
c. TR012: Åbne webinarer om meddelelsesbogen 12. september 25/8 
d. Gratis uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, København 26/8 
e. KS059: Stillingsopslag: Regional underviser til TR-uddannelsen 

30/8 
f. Stillingsopslag: Økonomikonsulent 31/8 
g. Seminar om skoleudvikling 31/8 
h. TR-nyt nr. 4 1/9  

 
13. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 

a. DLF om finanslovsforslaget: 
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/behov-for-reelt-loeft-
af-folkeskolen-paa-finansloven 

b. Finanslovsforslaget: 
https://fm.dk/udgivelser/2022/august/stramt-og-ansvarligt-
finanslovforslaget-2023/ 

c. Dorte Lange om tørklædeforbud: 
https://www.folkeskolen.dk/indskoling-mellemtrin-

https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/behov-for-reelt-loeft-af-folkeskolen-paa-finansloven
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/behov-for-reelt-loeft-af-folkeskolen-paa-finansloven
https://fm.dk/udgivelser/2022/august/stramt-og-ansvarligt-finanslovforslaget-2023/
https://fm.dk/udgivelser/2022/august/stramt-og-ansvarligt-finanslovforslaget-2023/
https://www.folkeskolen.dk/indskoling-mellemtrin-tosprogede/danmark-laererforening-stort-nej-tak-til-torklaedeforbud/4671615
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Vi starter mødet kl. 8.30. Frokost er bestilt. 

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

• DLF - Folkeskoleidealet 

• DLF – Professionsidealet 

• Velfærdsuddannede frem mod 2030 – rapport 

• Inklusion tjekliste 

• DLF – Principper for mellemformer 

• DLF – Princip for vikardækning 

• Foreningens vedtægter 

• Analysenotat om undervisningstimer 

• Hovedforeningens kommunikationsstrategi 2021-2024 

• Skiveegnens Lærerforenings kommunikationsstrategi 2022-2025 

• Sammen om Skolen - lokalt 

tosprogede/danmark-laererforening-stort-nej-tak-til-
torklaedeforbud/4671615 

d. Gordon om mistrivsel (PPR-psykologer): 
https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1561644919369900033 
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-unge-
folkeskolen-skal-have-stoerre-fokus-paa-de-unges-trivsel 
 

14. Næste KS-arbejdsmøde d. 22/9-2022 (kun GB+SØ): 
a.  

 
15. Næste KS-møde d. 15/9-2022  

(starter kl. 8 m/kredsformandsmøde(teams) for alle):    
a. Skolestruktur – status 
b. Lærerens dag-arrangement 
c. Kommunale redegørelser 
d. Folkeskoleidealet  
e. TR-møde 
f. Jacob Svejstrup 

 
16. Eventuelt. 

- Tilmelding til uddannelsesdebat 

https://www.folkeskolen.dk/indskoling-mellemtrin-tosprogede/danmark-laererforening-stort-nej-tak-til-torklaedeforbud/4671615
https://www.folkeskolen.dk/indskoling-mellemtrin-tosprogede/danmark-laererforening-stort-nej-tak-til-torklaedeforbud/4671615
https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1561644919369900033
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-unge-folkeskolen-skal-have-stoerre-fokus-paa-de-unges-trivsel
https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-unge-folkeskolen-skal-have-stoerre-fokus-paa-de-unges-trivsel

