
 

 

 
Møde: KS  Dato: 01.11.2018 
Sted: Nyhavnsgade 9, st.  Tidspunkt: 8.30-15.30 
Referent: Kristoffer  Mødeleder: Johnny 
Fraværende: TG 
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) 
Konsulenter: 
Martin Pihl Vikjær (MV), Pia Rasmussen (PR) 
 

Dagsorden: 
  1.Valg af referent, mødeleder og facebookreferent 

  2.Bemærkninger til dagsorden 

3.  8.30-9.00: Kongresopfølgning 
Sagsbeskrivel
se: 
 

KS skal følge op på kongresvedtagelser og anden inspiration fra 
kongressen, som kan give anledning til lokale initiativer. 

Form: 
 

Mødeleder styrer punktet 

Referat: 
 

KS tilkendegiver at vi gerne deltager i det lokale arbejde, der udløber af 
sammenlægningen af FTF og LO( det nye navn er FH). Punktet drøftes på 
næstkommende KS-møde d. 29.11.2018. 
 
KS skal forholde sig til det videre arbejde i forbindelse med 
folkeskoleidealet. 
 
KSN’s vedtægtsændring blev ikke stemt hjem. KS skal forholde sig til dette 
ifb. den fremtidige planlægning af generalforsamling. 

 

4.  9.00-9.45: Lønpolitik 
Sagsbeskrivel
se: 
 

På sidste TR-møde drøftede tillidsrepræsentanterne vores lønpolitik og gav 
feedback og konkrete opfordringer. KS skal vedtage en lønpolitik for 2019. 
Denne findes på hjemmesiden. Lønpolitik 

Form: 
 

JK motiverer punktet. MV deltager i punktet. 

Referat: 
 

KS har fokus på de samlede lønmidler og drøftede det fremadrettede 
perspektiv heri.  
 
KS er enige om at lokallønsmidler ikke kan erstatte tid til opgaver. Dette 
tilføjes til lokallønspolitikken, som endnu ikke er vedtaget. Den 29.11.2018 
genoptages punktet til vedtagelse.  

 

5.  9.45-10.15: Indledende drøftelser af kommende forhåndsaftale 
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http://www.kreds153.dk/media/10584941/aalborg-laererforenings-loenpolitik-2018.pdf


 

 

Sagsbeskrivel
se: 
 

KS skal drøfte de nuværende elementer i forhåndsaftalen for lærere og 
bh.kl.ledere. Denne findes på hjemmesiden. Forhåndsaftaler 

Form: 
 

JK motiverer punktet. MV deltager i punktet. 

Referat: 
 

KS drøftede elementer i forhåndsaftalen, som JK og MV tager med videre i 
forhandlingerne.  

 

6.  10.30-10.50: Generalforsamling 
Sagsbeskrivel
se: 
 

KS skal drøfte ideer til generalforsamlingens indhold og form. KS skal 
beslutte form, indhold og ansvar i forhold til skriftlig beretning. Vi har 
endnu ikke fundet et sted til afholdelse, da UCN/festsalen ikke er 
tilgængelig. JK arbejder ihærdigt på sagen, og det kan få konsekvenser for 
vores muligheder i forhold til indhold og form.   

Form: 
 

KLS motiverer punktet som gentages de næste to ordinære 
kredsstyrelsesmøder. 

Referat: 
 

KS drøftede anderledes former ift. generalforsamlingen inden for DLF’s 
vedtægter. KS drøftede også lokale vedtægter ift. generalforsamlingen. 
KLS har ansvaret at for bringe punktet på dagsordenen igen.  

 

7.  10.50-11.00: Hæderslegat 
Sagsbeskrivel
se: 
 

KS skal beslutte processen for arbejdet med Hæderslegatet 
Hæderslegat 

Form: 
 

JK motiverer punktet 

Referat: 
 

Processen startes hurtigst muligt ift. indstillinger og eventuelle tiltag.  

 

8.  Orientering om praktikaftalen 
Sagsbeskrivel
se: 
 

Den nuværende praktikaftale er under pres pga. mindre refusion for de 
studerende. Vi drøfter konsekvenserne af dette og beslutter initiativer. 
Praktikaftalen 

Form: 
 

JK motiverer punktet. 

Referat: 
 

JK orienterede om dialogen med forvaltningen om den nuværende 
praktikaftale. 
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http://www.kreds153.dk/media/8953957/praktikaftale.pdf


 

 

9.  Juletræsarrangement søndag d. 2. december 
Sagsbeskrivel
se: 
 

Vanen tro afholder vi juletræsarrangement den første weekend i december. 
KS skal fordele ansvar og lave en overordnet planlægning; herunder 
deltagelse, invitation, bestillinger osv. 

Form: 
 

UKS motiverer punktet 

Referat: 
 

UKS orienterede om vigtigheden af at KS deltager i arrangementet. KS 
tilkendegav, hvem der deltager. 

 

10.  Økonomisk støtte  
Sagsbeskrivel
se: 
 

Aalborg Lærerforening har modtaget opfordringer til at yde økonomisk 
jule-støtte til henholdsvis LL-Aalborg, Børnenes Kontor og Dansk Folkehjælp 
Aalborg 

Form: 
 

UKS motiverer punktet og KS træffer en beslutning 

Referat: 
 

KS godkendte ansøgningerne. Vi giver 4000,- til Børnenes kontor og 4000, 
til Dansk Folkehjælp, begge organisationer har søgt til julehjælp. Vi giver 
LL vingaver til deres julebanko.Derudover købes det elektroniske julemærke 
til kontoret..  

 

11.  13-14.45: Temadrøftelse om Intern TR og AMR uddannelse 
Sagsbeskrivel
se: 
 

KS skal have en temadrøftelse om vores interne TR og AMR 
uddannelser/kurser. Denne temadrøftelse skal under punktet munde ud i 
overordnet strategi for området, som kan give kontoret mulighed for at 
udmønte denne på kommende kontormøde. Vi skal drøfte sted, form, 
indhold, retning, behov, tidsmæssigt forbrug, ressourcer ol. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet. Derefter overtager PR processen med drøftelserne. 

Referat: 
 

PR styrede processen og KS drøftede punktet. PR tager KS inputs med 
videre i arbejdet omkring TR og AMR uddannelse. KS drøfter punktet 
senere ift. beslutninger. 

 

12.  14.55:Punkter til næste møde 
Sagsbeskrivel
se: 
 

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

Form: 
 

Mødelederen samler op på punkter til næste møde, som skrives i referat. 
- Maksimalt undervisningstimetal på 790 
- Tema – gearet til fremtiden 
- AMR strategi 

Referat: 
 

Intet. 
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13.  Eventuelt 
Sagsbeskrivel
se: 
 

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

Referat: 
 

Intet. 
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