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Mødereferat 
 

Møde:  KS-møde Dato: 14.09.17 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:   8.15-15.00 

Referent:  UKS Mødeleder: JVC 

Fraværende: TG 
LDV indtil kl. 11 
 
 
 

  

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. Evaluering af Tr-kurset den 11.- 12. september 

Sagsbeskrivelse: KS foretager en evaluering af Tr-kurset den 11. og 12. september, hvor 
Anders Seneca og Rune Strøm var oplægsholdere. KS forholder sig til 
aktualitet og anvendelighed for de tillidsvalgte, samt øvrige forhold i 
forbindelse med afvikling af Tr-kurset.  KS drøfter fremadrettet, 
hvordan evalueringer af kurser skal foregå.  

Referat: Det var to dygtige og veloplagte oplægsholdere. KS laver et 
evalueringsskema til deltagerne, som sendes direkte til 
kursusdeltagerne.. 
Konsulenterne synes det var konstruktivt og relevant at deltage i kurset. 

 

4. Værdipapiret 

Sagsbeskrivelse: KS har indledende drøftelser af Værdipapiret for skoleåret 2018 / 2019. 
Der skal laves en evaluering af det nuværende Værdipapir, men KS 
drøfter allerede nu, om der er områder, som sammen med, hvad den 
kommende evaluering viser, skal medtages i en kommende forhandling. 
KLS indleder punktet.   
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Referat: KS laver snarest en undersøgelse i samarbejde med Skoleforvaltningen 
om Værdipapiret 2017/2018. Besvarelsen skal kunne foregå i 
arbejdstiden og der skal være få spørgsmål. KS har drøftet hvilke 
spørgsmål der er relevante. 

 

5. Kommunalvalg 

Sagsbeskrivelse: KS drøfter fortsat kommunalvalget. Der laves en opsummering af de 
forskellige initiativer. Er der behov for en justering i forhold til 
eventuelle problemer.  
Tovholderne for de allerede planlagte initiativer giver en orientering.    
Herudover drøfter KS om der er andre / nye tiltag, som skal bringes i 
spil? 

 Referat: KS har aftalt deadline for de forskellige initiativer op til 
kommunalvalget. 

 

6. Lokalløn 

Sagsbeskrivelse: KS har en holdning til, at der i forbindelse med fordelingen af de lokale 
lønmidler, skal der være en drøftelse i faglig klub samt være udarbejdet 
principper herfor. Principperne skulle sammen med forslag til fordeling 
indsendes samtidig til ALF. Det har desværre været nødvendigt at rykke 
en del tillidsrepræsentanter for principperne. Herudover har der igen i 
år været en udfordring med afgrænsningen af vejlederne. KS drøfter 
disse forhold, samt andet omkring lokalløn.  
JK indleder punktet.    

Referat: Der anvendes mange ressourcer både på skolerne, forvaltningen og 
kredskontoret i forhold til at få aftalerne omkring lokal løn på plads.. KS 
har drøftet om vi kan/skal vende tilbage til et Aalborg tillæg. Hvordan 
får vi anvendt midlerne mest retfærdigt? KS tager drøftelsen op igen på 
et kommende møde. 
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7. Planlægning af fællesmøde for TR og AMR den 8. december. 

Sagsbeskrivelse: På KS`s interne temadebat om arbejdsmiljø, blev der.. søsat en ide til 
fællesmødet for TR og AMR. KS drøfter ideen og begynder at planlægge 
ud fra denne. Herudover drøfter KS alternativer til temaer for dagen, 
samt praktiske forhold til afvikling af arrangementet.  KS skal også 
forholde sig til, om det er mere hensigtsmæssigt at forsøge at flytte 
fællesmødet til det nye år, hvor nyvalgte AMR`ere tiltræder. 
JK indleder punktet.    

Referat: KS planlægger med en hel dag for AMR fredag den 12. januar, det 
betyder at mødet den 8. december kun bliver et TR møde. Vi flytter 
fællesmødet til januar da der er valg til AMR i november og der måske 
er tiltrådt nye AMR til januar. 
Fredag den 12. januar møde for AMR hele dagen - fællesmøde TR/AMR 
fra kl. 12 
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