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Møde: KS-møde Dato: 29. nov. 2018 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:8:30-15:00 

Referent: KHS Mødeleder: JN 

Fraværende: LDV, KT  

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) 

Martin Pihl Vikjær (MV) 

 

Dagsorden: 

  1. Valg af referent, mødeleder og facebookreferent 

  2. Bemærkninger til dagsorden 

3. Maksimalt præsteret undervisningstimetal på 790 t 
Sagsbeskrivels

e: 

 

Fra næste skoleår træder rettigheden på det maksimalt præsterede 

undervisningstimetal i kraft. Derfor skal der forhandles om et tillæg i tilfælde af 

overtrædelse af det aftalte. Et alternativ til aftalebrud. KS skal drøfte dette og afgive 

mandat til forhandling. 

Form: 

 

KLS indleder punktet, og mødelederen tager over. MV deltager under punktet, da 

han også deltager i forhandlingen. 

Referat: 

 

Internt referat. KS har drøftet punktet og afgivet mandat.. 

 

 

4. Lønpolitik og intern procedure 
Sagsbeskrivels

e: 

 

MV har tilrettet lønpolitikken. KS skal drøfte og vedtage lønpolitik for 2019. 

samtidig skal den interne procedure også vedtages efter drøftelser og eventuelle 

justeringer. 

Bilag her:  

 

https://drive.google.com/file/d/1Q9Gl6lHnFswhfCcIs-Zd-

6nb7oHMXvCa/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1-

mw8vI1z_98uppcvvFzcfLGa6YkEwhDN/view?usp=sharing 

Form: 

 

Mødeleder styrer punktet 

Referat: 

 

KS vedtog lønpolitikken, som er tilgængelig på hjemmesiden. 

KS justerede og vedtog proceduren for forhandling af lokalløn. Proceduren 

fremlægges for TR’erne på kommende møder.  

 

5. Forhåndsaftale for lærere og bh.kl.ledere 
Sagsbeskrivels

e: 

 

Kontoret vurderer, at det givne mandat i forhold til at forhandle forhåndsaftalen kan 

give begrænsede handlemuligheder i en konkret forhandlingssituation. Derfor bedes 

KS genoverveje mandatet. Her er forhåndsaftalen: link 

Form: 

 

JK motiverer punktet og MV supplerer hvorefter mødeleder overtager punktet 

Referat: Internt referat. KS drøftede punktet 

https://drive.google.com/file/d/1Q9Gl6lHnFswhfCcIs-Zd-6nb7oHMXvCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9Gl6lHnFswhfCcIs-Zd-6nb7oHMXvCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mw8vI1z_98uppcvvFzcfLGa6YkEwhDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-mw8vI1z_98uppcvvFzcfLGa6YkEwhDN/view?usp=sharing
http://www.kreds153.dk/media/8603691/2016-forhaandsaftale-alf-ak.pdf
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6. Fagforeningernes Hovedorganisation 
Sagsbeskrivels

e: 

 

I forbindelse med det kommende arbejde med at etablere en ny hovedorganisation 

lokalt skal KS drøfte, hvilke muligheder vi ser for indflydelse og påvirkning. FF har 

inviteret formanden for FTF i Nordjylland (Søren Eriksen) til Januarmødet i FF, hvor 

dette tema bringes op. 

Form: 

 

JK motiverer punktet 

Referat: 

 

JK, KLS og UKS tager kontakt til LO Aalborg. 

 

7. Struktur for 10. klasse i Aalborg Kommune 
Sagsbeskrivels

e: 

 

 Skoleudvalget og Skoleforvaltningen arbejder med den fremtidige organisering af 

10. klasse i Aalborg Kommune, og på den baggrund har Skolepolitisk Udvalg 

arbejdet med materialet (se evt. referat fra Skoleudvalgsmøde d. 6. november pkt. 7) 

samt været på skolebesøg i 10. klassecenteret på hhv. Seminarieskolen og Tech 

College. Skolepolitisk udvalg ønsker at fremlægge sagen til input til indsatsen.  

Form: 

 

Skolepolitisk Udvalg fremlægger i kort form den politisk vedtagne proces og pointer 

fra skolebesøg i 10-klassecenteret på Seminarieskolen og Tech College. Ligeledes 

fremlægger Skolepolitisk Udvalg forslag til videre indsats, hvorefter KS giver input 

til indsatsen. 

Referat: 

 

KLS sætter 10. klasse i Aalborg Kommune på dagsordenen til AMU. KS ønsker 

vished om hvad skoleudvalget politisk vil med 10. klasse. Skolepolitisk udvalg 

arbejder på et lyttemøde efterfølgende.  

 

ALF skal være opmærksomme på, at det er folkeskolelæreruddannede der underviser 

jf. det nylige forlig ift. erhvervsskolerne, hvor det præmieres at kommuner udbyder 

10. klasse via erhvervsskolerne. Skolepolitisk udvalg forbereder spørgsmål til AMU 

torsdag d. 6.12.2018. 

 

 

.8. Strategi for uddannelse og kurser for TR og AMR 
Sagsbeskrivels

e: 

 

Pia Rasmussen har samlet op på temadrøftelsen om vores uddannelses- og 

kursusstrategi for tillidsvalgte. På KS mødet vil vi præsentere en række punkter som 

kræver en politisk beslutning i KS, før kontoret kan arbejde videre med den endelige 

strategi. 

Link: https://drive.google.com/open?id=1zvU9d6lwNkqPC1hM9LZsc5caQXEh0Hfr 

Form: 

 

KLS motiverer punktet 

Referat: 

 

KS drøftede punktet og besluttede fremadrettede tiltag ift. strategien, som nu 

behandles på kontoret. 

 

9. Tema Gearet til fremtiden 
Sagsbeskrivels

e: 

 

Temaet ”Er vi gearet til fremtiden” dukker op adskillige steder i DLF; kongres, 

kredsformandsmøde, FF-møder og forhåbentlig vores generalforsamling i marts. 

KLS ønsker en temadrøftelse i KS. Temadrøftelsen skal gå over drømmescenarier for 

fremtiden indenfor disse kategorier; Involvering, DLF-struktur, tillidsvalgte, 

Kredsstyrelse, KSN, Medlemskontakt. Til torsdag bedes alle formulere nogle 

drømmescenarier under disse eller andre overskrifter. Derfra vil vi drøfte og måske 

https://drive.google.com/open?id=1zvU9d6lwNkqPC1hM9LZsc5caQXEh0Hfr
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lande på pejlemærker for kredsens arbejde samt en eventuel medlemsinddragelse 

med en fagforening, der er eller bliver gearet til fremtiden.  

Form: 

 

KLS motiverer punktet med nogle udsagn til debat. Mødelederen styrer talerækken.  

Referat: 

 

KS drøftede punkterne involvering/medlemskontakt og tillidsvalgte/kredsstyrelse. 

 

 

10. Nyt fra udvalgene 
Sagsbeskrivels

e: 

 

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: 

 

Udvalgene orienterede KS.   

 

 

11. Punkter til næste møde 
Sagsbeskrivels

e: 

 

Alle i KS er forpligtet på at drive fornuftige dagsordner med relevantere 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. 

Referat: 

 

Næste møde: 13. december fra 12-15. 

 

 

Punkter: 

 

Tema: Gearet til fremtiden: 

- DLF-struktur 

- KSN 

 

Kredsstyrelsens arbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne.  

 

KS-Møde: 3.1.2019: 

Høringssvar inklusion 

 

Generalforsamling 

 

12. Eventuelt 
Sagsbeskrivels

e: 

 

Under dette punkt kan der ikke laves politisk behandling af emner men udelukkende 

orienteres og koordineres. 

Referat: 

 

 

 


