
Dagsorden KS-møde d. 15/9-2022 kl. 7.55: 
 

 

1. Kredsformandsmøde, teams m/Gordon. 
 

2. Meddelelser: 
a. Formanden 

- Har skrevet til forvaltningen vedr. meddelelsesbog 
- Tilmeld uddannelsesforum 
- Ny læreruddannelse 

b. Konsulenten 
- Orientering 

c. Andre 
 

3. Afholdte møder: 
a. Møde i referencegruppe om skolestruktur 8/9 (BS+GB+JJ)  

- Intet nyt  
b. Kontormøde 12/9 (IH+JBHE+JJ) 

- Orientering 
c. Formøde Hoved-MED 12/9 (JJ) 

- Gennemgang af dagsorden 
d. Møde m/skolechefer 12/9 (JJ) 

- Udskudt til næste uge 
e. Baglandsmøde 12/9 (alle) 

- Det ville være interessant at have temadrøftelser 
f. Webinar om meddelelsesbog 12/9 (JJ) 

- Der kommer en opfølgende video fra DLF 
g. Hoved-MED 13/9 (BS+JJ) 

- Orientering 
h. Kredsformandsmøde, teams 15/9 (alle) 

- Ny læreruddannelse 
- Sammen om skolen 

1. UPV 
- Folketingsvalg 
- Rekud 
- Budgetundersøgelsen 
- Lokalt handlerum 

i. KS-møde 15/9 (alle) 
j. TR-møde 15/9 (alle) 

 
4. Kommende møder: 

a. TR-møde 15/9 (alle) 
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b. Bisidderrollen v/tjenstlige samtaler, Herning 19/9 (JJ) 
- sagsbehandlingskursus 

c. Møde m/skolechefer 19/9 (JJ) 
d. Kontormøde 20/9 (IH+JBHE+JJ) 
e. Byrådsmøde (budget1) 20/9 (JJ) 
f. KMV – kommunikation og vilkår, Randers 21/9 (KS) 

- Gennemgang af program 
g. KMV, Herning 22/9 (BS+JJ) 
h. KS-arbejdsmøde 22/9 (GB+SØ) 

- Aflyst 
i. Kontormøde 26/9 (IH+JBHE+JJ) 
j. Møde i referencegruppe om skolestruktur 26/9 (GB+BS+JJ) 
k. Uddannelsesdebat, Nørre Nissum 29/9 (KS) 

- Afbud fra BS 
l. Kvartalsmøde m/borgmesteren 30/9 (JJ) 
m. Kontormøde 3/10 (IH+JBHE+JJ) 
n. Møde m/skolechefer 3/10 (JJ) 
o. Baglandsmøde 3/10 (KS) 
p. KS-møde 6/10 (forlænget møde) (KS) 

 
5. TR-møde – dagsorden. 

- Besøg af hovedstyrelsesmedlem Jacob Svejstrup 
- Meddelelser 
- Lærerens dag 
- Volleyturnering 27/1-23 
- Skoleårets start 
- OK 24- medlemsmøder- hvad gør vi? 
- Hvad arbejder KS med 

 
6. Lærerens Dag – invitation og praktiske ting. 

- Midtskiws? - JJ undersøger 
 

7. Skolestruktur - status. 
- Det er nu op til Børnefamilieudvalget at komme  

med et udspil 
- Budgetforlig  
- Skolernes økonomi 
- Undersøgelse vedr. hvor mange der går i skole  

uden for eget skoledistrikt   
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8. Kommunale redegørelser. 
- Hvad skal den indeholde? 
- Vi mangler at få eksempler fra andre kommuner,  

så punktet tages op igen 
 

9. Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal. 
- Gennemgået og debatteret 

 
 

10. Skive Kommune: 
- Gennemgået referat fra BFU 
- Den halve procent besparelse er trukket tilbage  

inden for børne-, familie- og ældreområdet 
 

11. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. Kommunaløkonomi nr. 2/22 6/9 
b. KS060: Invitation til udviklingsforum 8/9 

▪ Husk tilmelding 
 

12. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 
a. Chromebook: https://politiken.peytzmail.com/c/fan/hdgtrm/yvhqfa/article-

title/0639020803?t=https%3A%2F%2Fskolemonitor.dk%2Fnyheder%2Fart8960649%2FDatatilsynet-
fjerner-forbud-mod-Chromebooks-i-Helsing%25C3%25B8r 

b. Kommission anbefaler mere religion: https://www.radio4.dk/nyheder/kommission-anbefaler-mere-
religion-mindre-kristendom/ 

c. Ekstra arbejdsopgaver belaster lærerne: https://www.folkeskolen.dk/arbejdstid-folkeskolen-nr-14-
2022/ekstra-arbejdsopgaver-belaster-laererne/4672805 
https://www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-arbejdstid-folkeskolen-nr-14-2022/laererforening-er-
bekymret-over-tal/4672837 
 

13. Næste KS-arbejdsmøde d. 22/9-2022 (kun GB+SØ): 
a. 29/9 Uddannelsesdebat, Nørre Nissum 

 
14. Næste KS-møde d. 6/10-2022 (forlænget møde):    

a. Referat af HS-møde v/Jacob Svejstrup 
b. Skolestruktur – status 
c. Lærerens dag-arrangement – løse ender? 

https://politiken.peytzmail.com/c/fan/hdgtrm/yvhqfa/article-title/0639020803?t=https%3A%2F%2Fskolemonitor.dk%2Fnyheder%2Fart8960649%2FDatatilsynet-fjerner-forbud-mod-Chromebooks-i-Helsing%25C3%25B8r
https://politiken.peytzmail.com/c/fan/hdgtrm/yvhqfa/article-title/0639020803?t=https%3A%2F%2Fskolemonitor.dk%2Fnyheder%2Fart8960649%2FDatatilsynet-fjerner-forbud-mod-Chromebooks-i-Helsing%25C3%25B8r
https://politiken.peytzmail.com/c/fan/hdgtrm/yvhqfa/article-title/0639020803?t=https%3A%2F%2Fskolemonitor.dk%2Fnyheder%2Fart8960649%2FDatatilsynet-fjerner-forbud-mod-Chromebooks-i-Helsing%25C3%25B8r
https://www.radio4.dk/nyheder/kommission-anbefaler-mere-religion-mindre-kristendom/
https://www.radio4.dk/nyheder/kommission-anbefaler-mere-religion-mindre-kristendom/
https://www.folkeskolen.dk/arbejdstid-folkeskolen-nr-14-2022/ekstra-arbejdsopgaver-belaster-laererne/4672805
https://www.folkeskolen.dk/arbejdstid-folkeskolen-nr-14-2022/ekstra-arbejdsopgaver-belaster-laererne/4672805
https://www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-arbejdstid-folkeskolen-nr-14-2022/laererforening-er-bekymret-over-tal/4672837
https://www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-arbejdstid-folkeskolen-nr-14-2022/laererforening-er-bekymret-over-tal/4672837
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Vi starter mødet kl. 7.55. Frokost er bestilt. Referat fra HS-møde v/Jacob kl. 13. 

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

• 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 

d. Evaluering, TR-møde 
e. Evaluering, KMV, Randers 
f. Evaluering, uddannelsesdebat 
g. Kongres 
h. Kvartalsregnskab 
i. Lokalaftalens fremtid 
j. Plan- og udviklingsstrategi fra Hoved-MED 

 
15. Eventuelt. 
 
16. Referat af hovedstyrelsesmøde v/Jacob Svejstrup. 

 


