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Mødereferat 
 

Møde:  KS møde Dato: 14.12.17 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:   8.15-14.00 

Referent:  KT Mødeleder: JN 

Fraværende: JØC, UKS, LDV   

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. OK 18 -  kampagneinitiativer 

Sagsbeskrivelse: KS skal beslutte hvilke OK18 initiativer ud over 29.januar, samt fordele 
ansvarsopgaver. Bilag til drøftelserne skal læses og hentes i TR uds 34 
og Kredsudsendelse 95.  
KLS motiverer punktet 

Referat: TR’erne skal stå til rådighed for eventuelle møder vedr. OK18, alle 
fredage mellem 12-15 i OK18-perioden. Dette betyder at planlagte 
aktiviteter skal kunne aflyses. 
Kredsstyrelsen skal ligeledes stå til rådighed.  
Der kan opstå behov for ekstraordinært frikøb af TR’ere og 
kredsstyrelsesmedlemmer. 

 

4. OK18 kommunalt konfliktberedskab 

Sagsbeskrivelse: KS skal have en overordnet drøftelse af elementer i kommunalt 
konfliktberedskab i forhold til OK18 forhandlingerne. KLS motiverer 
punktet. 

Referat: TR’erne har en vigtig rolle under OK18, og har lederrrollen under en evt. 
konflikt. Der skal derfor tænkes i smarte måder at kommunikere på, og 
steder hvor man fysisk kan mødes, hvis en konflikt skulle indtræde.  
Jvf. forhandlingsfællesskabet vil vi også lokalt tage initiativ til at stå tæt 
sammen med de øvrige forbund.  
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5. Princip for frikøb af involverede medlemmer 

Sagsbeskrivelse: KS skal på baggrund af erfaringerne med afholdt lyttemøde for DSA-
vejledere og lærere vedtage et princip for honorering af medlemmer 
som involverer sig i kredsstyrelsens politiske arbejde. forslag til princip. 
KLS motiverer punktet. 

Referat: Princip for honorering af medlemmer 

De medlemmer som kredsstyrelsen aktivt opsøger og efterfølgende 

involverer i kredsstyrelsens politiske arbejde kan honoreres med 300 kr 

pr. mødetime (skattepligtig). Alternativt kan disse frikøbes. 

 

Princippet er vedtaget på kredsstyrelsesmødet dags dato. 

 

6. Evaluering af konsolideringsmødet mellem ledere og tr  

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere konsolideringsmødet. KLS motiverer punktet 

Referat: Godt mødested og god stemning. Opgaven med feed back til Jakob og 
Karsten var lidt utydelig. Enkelte ledere opleves negative i forhold til 
værdipapiret. Forvaltning og vi fastholder værdien af et samarbejde 
gennem værdipapiret omkring professionel kapital og administration.  
Vi skal være opmærksomme på tillidsrepræsentanternes deltagelse i 
forhold til konstruktiv kant, og mulighed for at komme til orde i fælles 
drøftelser og rundbordssamtalerne. Vi arbejder videre med 
fortolkninger/opfattelser af professionel kapital. TR for pædagogerne 
inviteres til næste konsolidering. Når vi taler om kerneopgaven 
anvender vi Anders Senecas fortolkning, hvor alle medarbejdere 
involveres lokalt i definitionen.  

 

 

7. Analyse af lokalløn for Aalborgs Kommunes folkeskoler 

Sagsbeskrivelse: Martin Pihl Vikjær og JK præsenterer det analysemateriale, som de har 
udarbejdet. KS skal på baggrund af fremlæggelsen og efterfølgende 
drøftelser beslutte, hvilke modeller der skal arbejdes videre med.  
Der er vedhæftet et regneark, som skal synliggøre den helt store 
udfordring i arbejdet og beslutningerne; personlige ordninger, 
personlige tillæg, løntrin mm.. Skolenavne er anonymiseret. 
 

Referat: Kredsstyrelsen ser store udfordringer med den lønfordeling, der er pt. 
grundet stor forskel på lærernes andel af lokallønsmidlerne. 
Kredsstyrelsen vil fremadrettet arbejde for en mere ligelig fordeling af 
lokallønnen på skolerne, og vil støtte tillidsrepræsentanterne i 
processen med lokallønsforhandlingerne. 
Aalborg Lærerforenings lønpolitik justeres primo januar 2018. 
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8. Aalborg gladeste skole 

Sagsbeskrivelse: I august valgte KS at udskyde initiativet omkring Aalborgs gladeste 
skole pga. tidspres og mange verserende opgaver på kredskontoret 
(budget, kommunalvalg mm.) Ks besluttede at dette punkt skulle 
genbehandles efter kommunalvalget. Derfor skal der nu træffes 
beslutning om initiativets fremtid i den nuværende kredsstyrelse. KLS 
motiverer punktet. 

Referat: Initiativet overlades til den nye kredsstyrelse, som indtræder 1. april 
2018. 

 

9. Kongresvedtagelse 9 

Sagsbeskrivelse: Ks skal drøfte ideer i relation til kongresvedtagelse 09 om afholdelse af 
kongressen. KLS motiverer punktet 
link 

Referat: Punktet udsættes 

 

10. Evaluering af DSA-lyttemødet 

Sagsbeskrivelse: KLS, JK og JN giver tilbagemelding fra DSA-lyttemødet mandag aften, og 
KS skal beslutte, hvilke initiativer vi tager på baggrund af dette. 

Referat: 26 lærere og dsa-vejledere deltog i mødet. Mødet var meget givende ift. 
at bringe viden om området ind i kredsstyrelsen. 
Tillidsrepræsentanterne, samt deltagerne på mødet, skal informeres om 
de tiltag der kommer til at ske fra Aalborg Lærerforening, på baggrund 
af lyttemødet. Tiltagene skal bidrage til at sprede viden ud lokalt. 

 

 

11. Punkter til næste møde 

Referat:  

 

12. Eventuelt  

Referat:  
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