
 

Mødereferat 
 

Møde:  KS-møde Dato: 10.08.17 

Sted: Nyhavnsgade 9 Tidspunkt:  15.30 - 18.30 

Referent:  UKS Mødeleder: JVC 

Fraværende:    

 
Forkortelser: 

Karsten Lynge Simonsen (KLS), Jan Knærkegaard (JK),  
Ulla Koch Sørensen (UKS), Johnny Nielsen (JN), Kristina Terpling (KT),  
Janus Østerskov Christiansen (JØC), Jesper Vejergang Christensen (JVC),  
Lotte Dahl-Vedel (LDV), Tilde Gammelgaard (TG) 

 

1. Valg af referent og mødeleder 
2. Bemærkninger til dagsorden 

 

3. Kredsstyrelsens årshjul for arbejdet frem til 31. marts 2018 

Sagsbeskrivelse: På baggrund af drøftelserne i maj om kredsstyrelsens arbejdsform har 
KLS udarbejdet et nyt årshjul for kredsstyrelsen. KLS fremlægger 
forslag til årshjulet, som er vedhæftet. Vi gennemgår planen for 
justeringer og uddybninger. Vi skal også drøfte skolebesøgene og 
eventuelt fastsætte nye datoer.  
Forberedelse: gennemgå bilaget her link 

Referat: KS har drøftet og godkendt årshjulet. KS har planlagt flere skolebesøg 
5/10-17 og 8/2-18. 

 

4. Projekt gladeste skole 

Sagsbeskrivelse: KLS ønsker at drøfte initiativet omhandlende arbejdsglæde med 
udgangspunkt i den økonomiske ramme men også den tidsmæssige 
placering af projektet. KLS motiverer punktet. 

Referat: KS har tidligere drøftet og besluttet  et projekt omkring arbejdsglæde. Vi 
venter med at sætte projektet igang og tager det op igen i uge 49. 

 

5. Planlægning af indhold til TR mødet 25.08 

Sagsbeskrivelse: KS skal planlægge TR-mødet fredag d. 25.08 med fokus på rammer, 
indhold og ansvarsområder . KLS motiverer punktet. 

Referat: KS har planlagt TR mødet 25/8. 
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6. Planlægning af indhold for TR-kurset d. 11. og 12. september 

Sagsbeskrivelse: KS skal planlægge kursets indhold og rammer og fordele 
ansvarsområder og opgaver. Tilmeldingsformen drøftes også. KLS 
motiverer punktet. 

Referat: KS har planlagt TR kurset i september. JK har lavet aftale med 
oplægsholder. UKS er ansvarlig for aftenarrangement  11/9 og 
kontakter oplægsholder til tirsdag 12/9 

 

7. Konsolideringsmøde d. 26.-27. september 

Sagsbeskrivelse: Dette kursus bliver ikke et internat. KLS informerer om de overordnede 
rammer for indhold og form. Derefter drøftes punktet. 

Referat: Konsolideringsmødet bliver et heldagsarrangement for Skoleleder, TR 
og AMR  den 26/9 og det afsluttes med spisning og underholdning. 

 

8. Kommende temadrøftelser 

Sagsbeskrivelse: KS skal beslutte temaerne for de kommende temamøder i 
kredsstyrelsen. 

Referat: KS har drøftet forskellige temaer til de kommende temamøder. 
Kommunalvalg, Grænseløst arbejde, Pædagoger i skolen, 
Arbejdsmiljøstrategien, Aalborg Lærerforenings organisering efter april 
18, DSA-området 

 

9. Budget 

Sagsbeskrivelse: UKS giver en budgetopfølgning 

Referat: UKS gav en opfølgning på forbruget 1/1- 30/6 - 18. Budgetopfølgningen 
er taget til efterretning. 

 
 

10. Evaluering af værdipapiret 

Sagsbeskrivelse: KS skal have indledende drøftelser i forhold til evaluering af 
værdipapiret. 

Referat: KS har drøftet evaluering af værdipapiret. Evalueringen skal laves i 
samarbejde med forvaltningen. Punktet tages op igen på et senere KS 
møde. 
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11. Punkter til næste møde 

Referat: kommunalvalget 
 

 

12. Eventuelt 

Referat:  

 

Aalborg Lærerforening ❙ DLF Kreds 153 ❙Nyhavnsgade 9, st❙9000 Aalborg❙ 
E-mail: 153@dlf.org❙tlf.nr. 98136325❙www.kreds153.dk ❙www.facebook.com/dlf153/ 

http://www.kreds153.dk/
mailto:153@dlf.org

