
 

 

 
Møde: Kredsstyrelsesmøde  Dato: 11. oktober 2018 
Sted: Nyhavnsgade 9, st  Tidspunkt: 8.30-12.30 
Referent:  Mødeleder: 
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) 
 

Dagsorden: 
  1. Valg af referent(KT), mødeleder(JN) og facebookreferent(KHS) 

  2. Bemærkninger til dagsorden 

3.  Balancen 
Sagsbeskrivelse: 
 

Balancen for de første 3 kvartaler fremlægges. 

Form: 
 

UKS fremlægger og KS kan stille opklarende spørgsmål 

Referat: 
 

Ulla gennemgik balancen for januar-september 2018. Ingen 
bemærkninger. 

 

4.  Evaluering af Aalborg Lærerforenings Lønpolitik 
Sagsbeskrivelse: 
 

Kredsstyrelsen skal evaluere Aalborg Lærerforenings Lønpolitik (Se 
bilag), og forholde sig til, om der skal ske justeringer i lønpolitikken, og 
om der evt. skal fokuseres på nye indsatsområder. Herudover skal 
kredsstyrelsen drøfte strategi for omsætning af de politiske drøftelser til 
udmøntning af Aalborg Lærerforenings lønpolitik. 
Politik: 
https://drive.google.com/file/d/1wMMhvJiwvTqjnMd0yIpIoP--PdzdGsiv/vi
ew?usp=sharing 
 

Form: 
 

JK motiverer punktet til debat og beslutning 

Referat: 
 

Punktet blev drøftet, og der kom input til de videre drøftelser både 
internt og eksternt. 
Lokalløn drøftes på kommende TR-møde, hvorefter kredsstyrelsen 
beslutter ny lønpolitik. 

 

5.  TR-involvering af kongresemner 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal beslutte, hvilke kongresemner vi skal involvere 
tillidsrepræsentanterne i på kommende TR-møde d. 26. oktober – og i 
hvilken form. KS skal ligeledes beslutte, hvem fra KS der er ansvarlig 
for gennemførelsen af punktet på TR-mødet. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet og mødelederen tager over og samler op på 
punktet 
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Referat: 
 

OK18-evaluering, forslag til vedtægtsændring og styrket fagbevægelse 
tages op på kommende TR-møde. Kristoffer står for gennemførelse af 
punktet. Drøftelse af form for punktet. 

 

6.  Kandidat til hovedstyrelsesvalget 2019 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal drøfte og eventuelt beslutte en opbakning til en lokal kandidat 
til hovedstyrelsesvalget 2019. Herunder evt. hvilke ressourcer og 
strategi KS vil vælge.  

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

Punktet blev drøftet.  
- Ulla Koch Sørensen genopstiller ikke til hovedstyrelsen.  
- Kristoffer Høyrup Sørensen stiller op til hovedstyrelsesvalget, og 
bliver anbefalet af en samlet kredsstyrelse.  
- Gensidige forventninger til valgkamp og det kommende valg blev 
drøftet.  
- ALF bakker op med økonomiske midler. 

 

7.  Teach First 
Sagsbeskrivelse: 
 

Rådmanden for skoler i Aalborg har indledt et samarbejde med Teach 
First. KS skal drøfte situationen og vedtage eventuelle handlinger på 
emnet. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet og orienterer om kontorets handlinger på 
emnet. JK supplerer med information om Teach First 

Referat: 
 

Kredsstyrelsen bakker fortsat ikke op om Teach First. Teach First 
fastholder ledige medlemmer i ledighedskøen, for at få akademikere 
ind på folkeskoler. Signalværdien og brandingen underminerer 
lærernes faglige kompetencer og giver deres egne studerende helt 
andre forhold end lærerstuderende. KS vil søge dialog i forhold til de 
mange bekymringer og frustrationer og vil gå i dialog med 
tillidsrepræsentanterne.. Vi ser store udfordringer i forhold til 
MED-systemet og vil rette spørgsmål i den retning. 
 

 

 

 

8.  Evaluering af KSN-dagen 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal evaluerer KSN-dagen, så JK, UKS og KLS kan viderebringe 
denne til FF. Indhold form og relevans skal evalueres. 

Form: 
 

Mødelederen motiverer punktet 

Referat: 
 

Indholdet på fællesdelen bør være mere end erfaringsudveksling. Der 
er gode tilbagemeldinger på de gange der har været oplæg fra 
eksterne. 
Udvalgene fungerer bedst, når ny viden og opmærksomhedspunkter 
bringes i spil af tovholderen. 
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Konklusion: erfaringsudveksling er ikke nok til at kvalificere, at 
kredsene samles. 

 

9.  Hvad skal vi med skolen? 2.0 - Evaluering 
Sagsbeskrivelse: 
 

Mandag afholdte Aalborg Lærerforening, Folkekirken og 
Skoleforvaltningen version 2 af ”Hvad skal vi med skolen?” KS skal 
evaluere arrangementet og beslutte, om vi skal arbejde videre med 
lignende arrangementet 

Form: 
 

UKS, KT og JN giver en tilbagemelding fra arrangementet og KS 
drøfter  

Referat: 
 

Arrangementet var velafviklet. Indholdet bragte rig inspiration til 
tilhørerne. Der er opbakning fra kredsstyrelsen til at fortsætte 
samarbejdet omkring et evt. 3. arrangement i samme regi. 

 

10.  Bruttolønsordninger for medlemmer 
Sagsbeskrivelse: 
 

Vi kan på vegne af medlemmer give dem mulighed for at indgå 
bruttolønsordninger på eks. sundhedsordninger, kompetenceudvikling 
mm. Vi skal som faglig organisation godkende disse. Aalborg 
Lærerforening har tidligere ikke villet tillade disse. Denne 
kredsstyrelse skal forholde sig til denne politik og eventuelt justere 
den. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet som debatteres og KS beslutter en politik på 
området 

Referat: 
 

Kredsstyrelsen åbner op for ansøgninger om bruttolønsordninger. Hver 
ansøgning skal sagsbehandles individuelt af kredskontoret. 
ALF indgår ikke bruttolønsordninger, på områder hvor vi mener, at 
det er arbejdsgiveres forpligtigelse at betale. 

 

11.  Nyt fra udvalgene 
Sagsbeskrivelse: 
 

Repræsentanter fra udvalgene orienterer KS om arbejdet i udvalgene. 
Det er vigtigt, at KS er orienteret om arbejdet i alle udvalg, og at alle 
i KS løbende gives mulighed for at give input til arbejdet og følge 
med i samme. 

Form: 
 

Et medlem orienterer og KS har mulighed for at spørge ind eller give 
input 

Referat: 
 

Arbejdsmiljøudvalget: Der arbejdes for at få netværksmøder for 
AMR’erne op at stå. Skolebesøg planlægges ligeledes. 
 
Skolepolitisk: Der arbejdes med 10. klasse og den politiske dagsorden 
på dette område. Der er planlagt skolebesøg på Seminarieskolen i 
november. Ydermere er der fokus på hvordan UVMs 5 pejlemærker 
omkring fælles mål, kan komme ud og leve på skolerne. 

 

12.  Punkter til næste møde 
Sagsbeskrivelse: 
 

Alle i KS er forpligtet på at drive fornuftige dagsordener med 
relevante punkter. Derfor rundes mødet af med at samle relevante 
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punkter til næste ordinære KS-møde samt gennemgå årshjulet for 
emner. 

Form: 
 

Mødelederen samler op på punkter til næste møde, som skrives i 
referat. 

Referat: 
 

- Perspektiver på samarbejdet med den lokale 
skolelederforening. KHS er nysgerrig på det nuværende 
samarbejde, og ønsker en debat om perspektiverne på 
samarbejdet fremadrettet. 

- Der er KS møde den 6. december, hvor punktet “Er vi gearet 
til fremtiden” er på. Kredsstyrelsen bør efterfølgende drøfte 
samme punkt. 

- Det ordinære KS møde den 6. december skal flyttes 
hvis muligt. 

- Hvad vil vi med TR-kurserne fremadrettet - strategi og 
langsigtet tænkning. 

- Lønpolitik skal udarbejdes 
- Generalforsamling 

 

13.  Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 
 

Under dette punkt kan der ikke laves politisk behandling af emner 
men udelukkende orienteres og koordineres. 

Referat: 
 

- 14. december - er der TR/AMR møde. Lisbeth Kappelgaard 
kommer og holder oplæg. 

- De små gruppe TR-møder flyttes ud ad Nyhavnsgade. Indtil 
Ryesgade står færdig foregår møderne på skoler. 

- CK tager referat til  næste KS-møde 
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