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Mødereferat 
 

Møde:  KS-møde Dato: 28.09.17 

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

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. Elektronisk evaluering fra deltagerne i Tr-kurset den 11.- 12. 
september 

Sagsbeskrivelse:  KS besluttede den 14. september, at Tr skal evaluere Tr-kurset den 11. 
og 12. september. På den baggrund er der lavet et elektronisk 
evalueringsskema, som efterfølgende er udsendt til deltagerne i kurset. 
KS forholder sig til svarene fra deltagerne i kurset. 
KLS fremlægger tilbagemeldingerne fra de deltagende 
tillidsrepræsentanter.   

Referat: Der er kommet 36 svar og de fordeler sig på flg. vis.  
Anders Seneca : 89 % var tilfredse  eller meget tilfredse med oplægget. 
94% fandt oplægget relevant. 
Rune Strøm : 91 % var tilfredse eller meget tilfredse med oplægget 
91 % fandt oplægget relevant 

mailto:153@dlf.org
http://www.kreds153.dk/
http://www.facebook.com/dlf153/


 

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/ 

 

 
Kurset som helhed  97% var tilfredse eller meget tilfredse. 3 % svarede 
hverken eller. 
Hvilke dage kurserne skal placeres på? Der er delte meninger om hvilke 
dage der er bedst at placere kurserne på. 
KS vil fortsat bruge Danmarks Lærerforenings kursusejendomme og KS 
vil fremover sende evalueringsskemaer ud efter kurserne. 

 

4. Drøftelse af lokal Aalborg tillæg til erstatning af nuværende 
lokalløn. 

Sagsbeskrivelse: Der anvendes mange ressourcer både på skolerne, forvaltningen og 
kredskontoret i forhold til at få aftalerne omkring lokal løn på plads. 
I arbejdet med lokal lønnen har der tegnet sig et billede af, at mange 
skoler fordeler en forholdsmæssigt stor del af lokal løn ligeligt. På den 
baggrund drøfter KS forskellige scenarier for at vende tilbage til et 
Aalborg tillæg og konsekvenser heraf. 
KLS /JK indleder punktet 

Referat: KS vil arbejde for at vi får et Aalborg tillæg og giver KLS og JK mandat til 
at arbejde videre med forvaltningen omkring lokal lønaftalerne. 

 

5. Status og udbud af medlemsarrangementer 

Sagsbeskrivelse:  KS har lavet en del forskellige medlemsarrangementer, som 
medlemmerne har kunnet tilmelde sig. KS tager en status på de 
gennemførte arrangementerne og drøfter på den baggrund, hvilke typer 
af arrangementer, der fremadrettet skal udbydes. 
UKS indleder punktet 

Referat: KS planlægger foreløbig med flg.  sociale arrangementer i 2018. 
Legeland i Nordkraft, Futsal stævne, DHL stafet, Juletræsfest. 
Vi undersøger mulighederne for et adventure arrangement med delvis 
brugerbetaling, KUNSTEN, og Huxi Bach. 
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6. Anmodning om økonomiske støtte til Kræftens Bekæmpelse 

Sagsbeskrivelse: Aalborg Lærerforening har fra Kræftens Bekæmpelse modtaget en 
ansøgning om økonomisk støtte i forbindelse med “Knæk Cancer 2017”. 
KS forholder sig til, om der skal ydes støtte og hvor meget. 

Referat: KS har drøftet anmodningen og KS ønsker ikke at støtte Kræftens 
bekæmpelse. KS har tidligere besluttet, at Aalborg Lærerforening kun 
yder støtte til lokale initiativer. 

 

7. Kredsstyrelsens forretningsorden 

Sagsbeskrivelse: JN og LDV har gennemgået KS´s forretningsorden med henblik på 
eventuelle rettelser og justeringer. KS skal tage drøfte og tage stilling til 
forslaget. 

 

Referat: KS har drøftet forslaget og godkendt den justerede forretningsorden. 
Forretningsorden kan ses på kredsens hjemmeside: 
www.kreds153.dk  

 

 

. Punkter til næste møde 

Referat: Kredsstyrelsens organisering, Generalforsamling 2018, MED udvalgs 
udpegninger, Balance for 3. kvartal 

 

 

. Eventuelt 

Referat:  
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