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Møde: KS-møde Dato: 3. januar 2019 

Sted: Ryesgade 62 A Tidspunkt: 8.30-13.00 

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) 

 

Dagsorden: 

  1.Valg af referent, mødeleder og facebookreferent 

  2. Bemærkninger til dagsorden 

3. Forhåndsaftale for lærere og bh. kl. ledere 
Sagsbeskrivelse: 
 

Forhandlingerne pågår -  JK giver en kort orientering 

Form: 
 

Orientering fra JK 

Referat: 
 

KS blev orienteret om forhandlingerne og forhandlerne arbejder videre på baggrund af 
de kommentarer KS havde til orienteringen. 

 

4. Høringssvar om inklusion 
Sagsbeskrivelse: 
 

Den 13. december sammenskrev en gruppe i kredsstyrelsen et høringssvar på baggrund 
af afholdte lyttemøde med medlemmer. Det er vedhæftet som bilag. Dette høringssvar 
skal have endelig behandling i kredsstyrelsen, så der er under punktet mulighed for at 
komme med yderligere bidrag til svaret. 

Form: 
 

Forslaget gennemlæses på forhånd og der afgives eventuelle kommentarer. 
Mødelederen styrer punktet 
 

Referat: 

 

KS gennemgik høringssvaret, og svaret bliver gjort klargjort med de faldne 
bemærkninger. 

 

5. Evaluering af juletræsfesten 
Sagsbeskrivelse: 

 

KS skal evaluere Juletræsfesten 

Form: 

 

UKS indleder punktet 

Referat: 
 

Et godt arrangement, som vi gentager i 2019. 

 

6. Underskrivelse af revisionsprotokol 
Sagsbeskrivelse: 

 

Vi har haft revisorbesøg, og hun har udarbejdet en revisionsprotokol, som skal 
underskrives af samtlige KS-.medlemmer. 

Form: 
 

UKS indleder punktet. 
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Referat: 

 

Der var ingen bemærkninger fra revisoren Anette Skyum fra Beierholm. 
Revisionsprotokollatet blev underskrevet. 

 

7. Temadrøftelse – gearet til fremtiden 
Sagsbeskrivelse: 
 

Temaet ”Er vi gearet til fremtiden” dukker op adskillige steder i DLF; kongres, 
kredsformandsmøde, FF-møder og forhåbentlig vores generalforsamling i marts. På 
mødet den 29/11-18 besluttede vi at starte temadrøftelser over emnet. Vi valgte 
følgende kategorier: 

- Involvering/medlemskontakt 
- Tillidsvalgte 
- Kredsstyrelsen 
- DLF-struktur/KSN 

Den 29/11-18 behandlede vi involvering/medlemskontakt og tillidsvalgte. 
På dagens møde tager vi fat i Kredsstyrelsen, og herunder er vores refleksionsspørgsmål 
fra d. 29/11: 

- Hvad er vores fremtidige kerneopgave? 
- Hvordan forholder vi os til bedste mulige anvendelse af vores frikøb? 
- Hvordan organiserer vi os bedst ift. opgaverne/opgaven der skal klares?  
- Skal et af KS-medlemmerne have et fokus på involvering, og arbejde mere 

målrettet med dette? 
- Hvilke resultater kan/bør vi opnå ved at nogen KS-medlemmer er 

repræsenteret i MED-systemet?  
- Skal vi alle være med i udvalg? 
- Kan vi bruge hinandens engagement bedre? 
- Hvornår føler medlemmerne sig bedst repræsenteret? 
- Kan KS have en politisk kontakt til en udvalgt medlemsgruppe? 

Form: 

 

Debat 

Referat: 
 

Kredsstyrelsen arbejder videre med temaet i forhold til egen dagligdag men også i 
forhold til kommende regionalt møde med DLF om emnet 

 

8. 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: 

 

Skolepolitisk udvalg vil i den nærmeste fremtid afholde lyttemøde med 10.klasseslærerne 
i forhold til den politiske behandling af emnet. 
Arbejdsmiljø skal til Odense i forbindelse med arbejdsmiljøåret i den nye 
hovedorganisation FH og arbejder videre med skolebesøg. Der er også møde med de 
nyvalgte AMR’ er. 
 

 

9. Punkter til næste møde – 31/1-19 
Sagsbeskrivelse: 

 

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. 
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Form: 

 

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

Referat: 

 

Amr- strategi. Hvad vil Aalborg Lærerforening med arbejdsmiljørepræsentant-
samarbejdet…kurser, møder, temaer, forventningsafklaring? 
Generalforsamling 
Ordblindhed 
Temadrøftelse ”Gearet til fremtiden” 

 

. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 

 

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

Referat: 

 

 

 


