
Dagsorden KS-møde d. 3/11-2022 kl. 8.30: 
 

 

1. Meddelelser: 
a. Formanden 

- Orientering 
b. Konsulenten 

- Orientering om aktuelle sager 
c. Andre 

 

2. Afholdte møder: 
a. Sagsbehandlerkursus – DocuNote, online 28/10 (JJ) 

- Orientering 
b. Kontormøde 31/10 (IH+JBHE+JJ) 

- Orientering 
c. Møde m/skolechefer 31/10 (JJ) 

- Samtale om aktuelle ting 
d. Kongresforberedende dag, Skarrildhus 2/11 (KS) 

- Gennemgang og diskussion af ændringsforslag 
- Gennemgang og diskussion af dagsordenspunkter 
- Godt arrangement 

e. KS-møde 3/11 (KS) 
 

3. Kommende møder: 
a. Sagsbehandlerkursus, GDPR, online 3/11 (JJ) 
b. Kongres 7/11-9/11 (KS) 
c. TR-møde 10/11 (KS) 
d. Bestyrelsesmøde FH Skive-Viborg 11/11 (JJ) 
e. Sagsbehandleruddannelse 14/11-15/11 (JJ) 
f. KMV, Ringkøbing 15/11 (BS) 
g. Kontormøde 16/11 (IH+JBHE+JJ) 
h. Temadag for alle Lokal-MED 16/11 (BS) 
i. KS-møde 17/11 (KS)  

 
4. Skolestruktur - status. 

- Byrådsmøde tirsdag d. 8/11-22 
 

5. TR-møde – dagsorden og planlægning. 
- Ny skolechef kommer 
- Lokalaftale 
- Hvad arbejder KS med 
- Kongres 
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6. Kongres – status. 
- Der er styr på detaljerne 
- Vedtagelsesændringerne diskuteret  

 
7. Julefrokost (KS og TR). 

- Bestilling af mad til TR-julefrokost (GB) 
- Ilse laver indbydelse til TR-julefrokost 

 
 

8. KS-seminar. 
- JJ vil finde et sted at holde det 

 
9. Kommunikationsstrategi (Facebook-side – Skiveegnens Lærerforening). 

- Den skal være informerende ikke debatterende 
 

 
10. Professionsidealet. 

- Hvad kan vi bruge det til? 
1. Fx gode argumenter til, hvad er undervisning,  

hvad er lærerens opgave og hvorfor er  
det vigtigt 

 
11. Skive Kommune: 

a. Økonomiudvalg, referat 25/10 
- Orientering 

 

12. Nyt fra DLF-Hovedafdeling: 
a. Konference om foreningens arbejde med at sikre de tillidsvalgte de nødvendige kompetencer 
b. KS067: Kredsens handlemuligheder ved overenskomstbrud 27/10 

 
13. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne: 

a. Universiteter skal ikke gøres til professionshøjskoler: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/organisationer-i-faelles-opraab-
universiteterne-skal-ikke-goeres-til-professionshoejsskoler 

b. Timer foran en skærm uden en lærer er ikke undervisning: https://www.folkeskolen.dk/dlf-kommunal-okonomi-
onlineundervisning/dlf-timer-foran-en-skaerm-uden-en-laerer-er-ikke-undervisning/4680689 

c. Børns mistrivsel: 
https://www.facebook.com/dlforg/posts/pfbid029kXsMLuE367Dxy4KmZ79f4hTc9UtiGGnJKrhNd7JTpYEQpzLAgBjC1DiXfememahl 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/organisationer-i-faelles-opraab-universiteterne-skal-ikke-goeres-til-professionshoejsskoler
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/organisationer-i-faelles-opraab-universiteterne-skal-ikke-goeres-til-professionshoejsskoler
https://www.folkeskolen.dk/dlf-kommunal-okonomi-onlineundervisning/dlf-timer-foran-en-skaerm-uden-en-laerer-er-ikke-undervisning/4680689
https://www.folkeskolen.dk/dlf-kommunal-okonomi-onlineundervisning/dlf-timer-foran-en-skaerm-uden-en-laerer-er-ikke-undervisning/4680689
https://www.facebook.com/dlforg/posts/pfbid029kXsMLuE367Dxy4KmZ79f4hTc9UtiGGnJKrhNd7JTpYEQpzLAgBjC1DiXfememahl
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Vi starter mødet kl. 8.30. Frokost er bestilt.  

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

• Kommunale redegørelser 

• Velfærdsuddannede frem mod 2030 – rapport 

• Samarbejde om Inklusion 

• 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. Blev lærerne glemt i lønudspillet fra S?: https://www.folkeskolen.dk/dlf-folketingsvalg-2022-sammen-om-skolen/dlf-blev-
laererne-glemt-i-lonudspillet-fra-s-minister-nej-de-er-first-movers/4682845 
 

14. Næste KS-arbejdsmøde d. 17/11-2022: 
a. Kongres - evaluering. 
b. TR-møde - evaluering. 
c. Lokalaftalens fremtid. 
d. Medlemsarrangementer. 
e. Kommunale redegørelser. 

 
15. Næste KS-arbejdsmøde d. 24/11-2022:    

a. Lokalaftalen/kommunale redegørelser 
 

16. Eventuelt. 
 

https://www.folkeskolen.dk/dlf-folketingsvalg-2022-sammen-om-skolen/dlf-blev-laererne-glemt-i-lonudspillet-fra-s-minister-nej-de-er-first-movers/4682845
https://www.folkeskolen.dk/dlf-folketingsvalg-2022-sammen-om-skolen/dlf-blev-laererne-glemt-i-lonudspillet-fra-s-minister-nej-de-er-first-movers/4682845

