
 

Mødereferat 
 

Møde:  KS-møde Dato: 20.09.18 

Sted: Nyhavnsgade 9, st Tidspunkt:  10.00-15.00 

Referent:  UKS Mødeleder: JN 

Fraværende:    

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. Evaluering af TR/AMR kursus 

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere det netop afviklede kursus i Nyborg for TR og AMR. Der 
skal særligt lægges fokus på indhold, form og sted. I et nedenstående 
punkt skal den fremtidige kursusstrategi drøftes i temadrøftelse. Der er 
vedhæftet evalueringsark, som bedes gennemlæst forud for mødet. KLS 
motiverer punktet. 
 
https://drive.google.com/open?id=141XQqxIR_4mDdZ4EWZ12j6siOma
0F2a3 
 
https://drive.google.com/open?id=1enLGqE6qTwdc9u_2A8zRgT3R9_Jp
tEba 

Referat: Evalueringerne viser det har været værdifuldt for TR og AMR, at være 
afsted sammen. Den gode struktur fra TR delen om onsdagen med 
afveksling skal vi også bruge på kommende kurser. Vi skal fortsat have 
evalueringer fra deltagerne, men kigge på hvilke metoder vi bruger. 

 

4. Evaluering af DHL 

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere DHL-stafet-arrangementet og vedtage, om vi fortsætter 
det. JN motiverer punktet 

Referat: Det var endnu engang et godt arrangement med glade deltagere. Vi 
fortsætter med traditionen og deltager om torsdagen. 
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5. Evaluering af TR mødet 

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere TR-mødet fredag d. 7. september med henblik på form 
og indhold. Samtidig ønsker KLS at diskutere fremtidig relevans for KS i 
forhold til evaluering. KLS motiverer punktet 

Referat: En god ide, at Martin er fast mødeleder. KS vil ikke fremadrettet 
evaluere TR møderne, men samle op på politisk indhold fra møderne. 

 

6. Temadrøftelse om TR og AMR kurser 

Sagsbeskrivelse: KLS ønsker en temadrøftelse af fremtidige TR og AMR kurser.  
Hvad skal de indeholde, og hvordan skal de opbygges?  
Hvem skal planlægge og hvor skal de afholdes? 
Hvor lang tid skal der sættes af til kurser og transport? 
Kan vi opstille dogmer for det gode kursus? 
KLS motiverer punktet  

Referat: Punktet er udsat til næste KS møde. 

 

7. Ny start forsøg i Aalborg 

Sagsbeskrivelse: I Aalborg er vi for længst startet på projekt Ny Start. Vi har netop aftalt 
afholdelse af to forsøg, som står beskrevet i lokalaftalen. KLS orienterer 
om status på de to forsøg. Alle kredse modtager 50.000 kr. til initiativer 
i Ny Start - uanset størrelse og ideer. Man skal ikke melde noget tilbage - 
men man kan bare bruge pengene. Hvad vil KS bruge pengene til, og skal 
vi overhovedet bruge dem? 

Referat: Arbejdstids Forsøg 2 starter op i næste uge med 6 skoler ( Sebber, 
Stolpedalen, Mellervang, Kollegievejen, Gandrup og Vadum) 
Arbejdstidsforsøg 1 afventer indkaldelse ( 
Herningvej,Hals,Farstrup,Ellidshøj, Gudumholm og ? 

 

8. Borgermøde om budget i Aalborg 

Sagsbeskrivelse: I forbindelse med borgermøde i Gigantium mandag d. 24. september 
skal KS beslutte, hvilket ansvar og hvilke initiativer vi tager i den 
sammenhæng. KLS motiverer punktet. 

Referat: Borgermødet om budget er et godt initiativ og det er effektfuldt når 
vores medlemmer markerer sig. Det gør et andet indtryk når det ikke 
kun er KS der stiller spørgsmål og kommenterer. 
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9. SoMe tiltag 

Sagsbeskrivelse: Som et led i SoMe strategien har Martin og Karsten foreslået, at KS 
bliver mere aktiv og synlig på såvel hjemmeside som facebook. De 
konkrete forslag er korte referater efter ordinære KS-møder samt 
information fra udvalg. KS skal beslutte, om de vil være med til disse 
initiativer, og hvilken form de kunne have. KLS motiverer punktet.  

Referat: KS bakker op om initiativet og der bliver lavet turnuslister. 

 

10. Budget og regnskab 

Sagsbeskrivelse: UKS orienterer om den aktuelle balance. 

Referat: Punktet er udsat til næste KS møde 

 

11. Lokalt kandidatur til hovedstyrelsesvalg 2019 

Sagsbeskrivelse: UKS har besluttet, at hun har sin sidste periode i hovedstyrelsen. KS skal 
drøfte og eventuelt beslutte, om vi aktivt skal lede efter kandidater som 
vi kan bakke op. Efter hvilke kriterier og har vi  lokale emner til sådan 
en post. JK motiverer punktet 

Referat: Punktet er udsat til næste KS møde. 
 
KS går i byrådssalen til 1.behandling af budget. 

 

12. Nyt fra udvalgene 

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

Referat:  

 

13. Punkter til næste møde torsdag d. 11.10.18 

Referat: Hvem er ansvarlig for sagsbeskrivelse og motivation af punkter? 

 

14. Eventuelt 

Referat: Orientering om: 
- KSN dag torsdag d. 27.09 fra 8.30-16.00 - UKS 
- Lene Tanggaard arrangement - UKS 
- Hvad vil vi med skolen? - UKS 
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- Budgetarbejde - KLS 
- Kongres - JK 
- Lær med Aalborg Lærerforening og LL - KLS 
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