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1. Meddelelser 
a. Formanden 

Direktør Jan Lund er kontaktet vdr. millionbeløbet konteret som “fællesområdet” 
Seminariet er booket til generalfomsamlingen 
Der er igen vist interesse for at købe vores lokaler 

b. Konsulenten 
Der er rimelig ro på 

c. Andre 
Fælles-MED den 27-2-2023 flyttes til den 9-3-2023 klokken 12.30 

 

2. Afholdte møder: 
a. Formøde til borgmestermøde, teams 2/12 (JJ) 

Dagsorden følger 
b. Kontormøde 5/12 (IH+JBHE+JJ) 
c. FH repræsentantskabsmøde, fagforeningshuset 5/12 (BS+JJ)  

 

3. Kommende møder: 
a. TR-møde/julefrokost 9/12 (alle) 
b. Kontormøde 12/12 (IH+JBHE+JJ)  
c. Baglandsmøde, teams? 12/12 (KS) 
d. Møde m/skolechefer 12/12 (JJ) 
e. FH Skive 12/12 (JJ) 
f. Kredsformandsmøde, teams 14/12 (JJ) 
g. Kredsformandsnetværk, teams 14/12 (JJ) 
h. Formøde Hoved-MED 14/12 (JJ) 
i. Seminar Hoved-MED 15/12-16/12 (JJ) 
j. Kontormøde 19/12 (IH+JBHE+JJ) 
k. Borgmestermøde 22/12 (JJ) 
l. KS-møde 5/1-23 (KS) 

    
4. TR-møde - planlægning. 

Der er styr på det! 
5. Kommunale redegørelser (vedlægger to eksempler). 

Drøftet 
6. Lokalaftalen - status. 

Drøftet 
Øget fokus på §14 
Obs på funktionsbeskrivelser – ikke kun de opgaver, der giver nedslag i  

Undervisningstiden 
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7. DLFs principper for mellemformer(vedlagt). 
Gennemgået 
SELF vil være opmærksom på, hvis der opstår mellemformer, der kan ses som en  

Spareøvelse 
8. Medlemsarrangementer – fortsat. 

Vi vil prøve, at lave et arrangement i juni 
Der er kommet forslag fra Nr Søby om 

• Bustur til håndboldkamp 
• Gokart 
• Tur til Jyllandsringen 

Andre ideer 
• Tur på trav-banen 
• Skive mini-ræs 

Nr Søby har evalueret på Lærerenes Dag, som har været en god oplevelse 
GB undersøger Jyllandsringen, BS travbanen, JJ Skive mini-ræs og Gokart, SØ KCS  
og Skive FH 

9. Sammen Om Skolen – lokalt – status. 
Der søges efter en model 

10. Skiveegnens Lærerforenings vision(vedlagt). 
Delmål for deltagelse i medlemsarrangementer ændres fra 25% til 10%. Da det er  

mere realistisk 
11. Skive Kommune 

a. Byråd, referat 29/11 
b. BFU, dagsorden 7/12 

 

12. Nyt fra DLF-Hovedafdeling 
a. KS075: Katalog til merchandise 2/12 

 
13. Diverse skrivelser internt i foreningen og i medierne. 

a. Skolens formål er forældet: https://skolemonitor.dk/debat/art9095813/Skolens-form%C3%A5l-
er-for%C3%A6ldet 

b. Skolelederformanden om inklusion: https://skolemonitor.dk/debat/art9107175/Hjortdal-Skolen-
har-brug-for-hj%C3%A6lp-til-at-l%C3%B8fte-inklusionsopgaven 

c. Drenges og pigers karakterer: 
https://kraka.dk/analyse/koen_betyder_nu_mere_end_herkomst_for_elevers_karakterer_i_9_klasse  

d. Lærernes retssikkerhed: https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-beskyldninger-dlf/laereres-
retssikkerhed-er-truet/4687256  
https://www.folkeskolen.dk/afskedigelse-beskyldninger-dlfs-kredse/lokale-laererkredse-laerere-
far-i-stigende-grad-roven-i-klaskehojde/4686332 
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Vi starter mødet kl. 8.30. Frokost er bestilt. 

Med venlig hilsen  

Jesper Hauerholt Jeppesen 

Boblere:  

• Velfærdsuddannede frem mod 2030 – rapport 

• Samarbejde om Inklusion 

• DLF – Princip for vikardækning 

• Foreningens vedtægter 

• Analysenotat om undervisningstimer 

• Hovedforeningens kommunikationsstrategi 2021-2024 

• Skiveegnens Lærerforenings kommunikationsstrategi 2022-2025 

e. Vejen-sagen: https://jv.dk/artikel/vejen-kommune-har-sendt-forklaring-p%C3%A5-spareforslag-
til-undervisningsministeriet-jeg-er-helt-sikker-p%C3%A5-at-det-ikke-er-lovligt 

 
14. Næste KS-møde d. 5/1-23:   

a. Velfærdsuddannede frem mod 2030 
b. Generalforsamling – overblik over tidsplan 
c. Skiveegnens Lærerforenings vedtægter 
d. Samarbejde om inklusion – hvordan inddrager vi TR? 
e. DLFs principper for vikardækning 
f. Plan- og udviklingsstrategi i Skive Kommune 

 
15. Eventuelt 
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