
 

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/ 

Mødereferat 
 

Møde:  KS-møde Dato: 23.08.18 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:   8.30-13.00 

Referent:  KHS Mødeleder: TG 

Fraværende: UKS   

Forkortelser: Karsten Lynge Simonsen (KLS), Jan Knærkegaard (JK),  
Ulla Koch Sørensen (UKS), Johnny Nielsen (JN), Kristina Terpling (KT),  
Christian Kramer Pedersen (CK), Kristoffer Høyrup Sørensen (KHS),  
Lotte Dahl-Vedel (LDV), Tilde Gammelgaard (TG) 

 

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

 

3. Vedtagelse af Persondatapolitik 

Sagsbeskrivelse: Kredsstyrelsen skal gennem forslaget til Aalborg Lærerforenings 
persondatapolitik.  Dorthe Charlotte Jensen fremlægger den til 
godkendelse. 

Referat: Dorthe Charlotte Jensen fremlagde ALF’s persondatapolitik for KS. Vil 
være at finde på hjemmesiden sammen med DLF’s persondatapolitik. 
Alle kan få oplyst, hvordan persondata behandles.  
ALF afventer DLF’s anvisninger ift. sikker kommunikation med 
medlemmer. 
KT stiller spørgsmål ift. pkt. 2.2. 
KLS/KT stiller spørgsmål ift. TR’s rolle omkring persondatapolitik. Hvis 
ALF kan hjælpe TR’erne er dette ønskværdigt. TR’erne efterlyste hjælp 
på TR møde i foråret 2018. 
 
Persondatapolitikken er godkendt pr. 23.8.2018 af KS. 

 

4. Orientering om Lokal løndannelse på skoleområdet 

Sagsbeskrivelse: KS skal følge op på den ændrede lønpolitik i forhold til skoleområdet. JK 
giver en tilbagemelding på forårets forløb og de opnåede resultater. 

Referat: JK fremlagde status på de opnåede resultater for KS. To steder var ALF 
ude at forhandle ift. det ønskede resultat. ALF er kommet i mål med den 
politiske beslutning jf. lokalløn. ALF kvitterer for TR-arbejdet ift. 
ovenstående resultat. 

 

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


 

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/ 

5. Orientering om Kommunalt budget 

Sagsbeskrivelse: KLS fremlægger forslag til skrivelse som fremsendes til de lokale 
politikere i forbindelse med budget 2019 senere torsdag. Indholdet 
drøftes og eventuelle initiativer planlægges. 

Referat: KLS fremlagde forslaget for KS.  KS drøftede indholdet. KS kom med 
indspark der blev tilføjet ALF’s budgetbemærkning.  

 

6. DHL-stafet 

Sagsbeskrivelse: Torsdag d. 30. august afholdes der DHL-stafet i Kildeparken. Vi har et 
telt som sidste år og har bestilt Pølsedrengene. Vi skal fordele dagens 
opgaver. JK fremlægger punktet. 

Referat: UKS har sendt mail til KS ift. opgaver m.m.   

 

7. Fælles mål 

Sagsbeskrivelse: De nye bekendtgørelser om Fælles Mål i folkeskolen er trådt i kraft i 
foråret 2018. Det betyder i praksis, at de overordnede kompetencemål, 
eleverne skal lære i fagene, fortsat er bindende, mens de mange 
underliggende færdigheds- og vidensmål i de forskellige fag er blevet 
vejledende. KLS har sat punktet på AMU-møde og har forfattet en 
skrivelse med læringschefen til de lokale MED-udvalg. KS skal på 
baggrund af drøftelsen og emnet beslutte, om der skal tages yderligere 
initiativer. KLS fremlægger punktet. 

Referat: KLS fremlagde skrivelsen for KS. KS vil gerne være nysgerrige på 
medlemmernes oplevelse af brugen af MinUddannelse og krav hertil ift. 
fælles mål. Begge udvalg (skolepolitik og arb. miljø) vil undersøge det 
ud fra de vinkler der er relevante. 

 

8. Læringsplatformen 

Sagsbeskrivelse: Arbejdsgruppen for implementering af Fælles Mål på læringsplatforme har 
udarbejdet en række anbefalinger, som er centreret omkring 5 centrale 
emner. Arbejdet med Fælles Mål og i særdeleshed arbejdet med 
læringsplatforme fylder meget for medarbejderne på skolerne. De to mest 
nærværende emner - nemlig: 1) Behov for styrket dialog omkring 
meningsfuld anvendelse og 2) Mere rum til den professionelle dømmekraft 
og til eksperimenterende tilgange til læringsplatforme. KS skal beslutte om vi 
skal tage initiativer på området. KLS fremlægger punktet. 

Referat: KLS fremlagde punktet for KS. KS foreslår at involvere materialet i MED-
arbejdet som samlet materiale. ALF vil forsøge at involvere BPI-gruppen 
(brugerportalsinitiativgruppen). 
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9. Samarbejdsaftale med LL 

Sagsbeskrivelse: Vi har modtaget et udkast til samarbejdsaftale mellem LL og Aalborg 
Lærerforening. KLS gennemgår den til drøftelser og senere vedtagelse. 
LINK 

Referat: KLS fremlagde udkastet for KS. KS er enige om at udkastet mangler et 
formål. Formandskabet inviterer formanden for LL ind på kontoret ift. 
færdiggørelse af samarbejdsaftalen.   

 

 

 

10 . Nyt fra udvalgene 

Sagsbeskrivelse: De forskellige udvalg fremlægger relevant status på arbejdet i udvalgene  

Referat: Udvalgene orienterede KS om status på arbejdet. 

 

11. Punkter til næste møde 

Referat: Hvem er ansvarlig for sagsbeskrivelse og motivation af punkter? 
 
Næste KS møde 20.9.2018: 
 
Evaluering af TR-kurset.  
KS forholder sig til kandidat til hovedstyrelsesvalget 2019. 
Evaluering af DHL. 
Evaluering af TR-Mødet d. 7.9.2018.  
Drøftelse af SoMe strategierne. 
Briefing fra formandsmøde ift. ny start. 
Forsøgene jf. arbejdstidsaftalen.   

 

12. Eventuelt 

Referat: KLS orienterede KS om ALF’s SoMe Strategi (strategier for sociale 
medier). 
Forslag om at informere på Facebooksiden fra KS møderne.  
Forslag om KS-medlemmerne svarer på spørgsmål ift. deres KS-arbejde.  
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