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Møde: KS Dato: 31.01.2019 

Sted: Kredskontoret Tidspunkt: 8.30-14.30 

Referent: UKS   facebookreferent  KHS 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. AMR strategi 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal drøfte en strategi for vores AMR-samarbejde.  KS skal forholde sig til, hvilke 
elementer der skal indgå i den kommende strategi i forhold til at højne 
arbejdsmiljøarbejdet til gavn for medlemmerne. 

Form: 

 

Dorthe fremlægger et udkast til elementer, der kan indgå i en kommende strategi. KS 
drøfter elementerne og eventuelle andre elementer, som er vigtige for strategien.  

Referat: 
 

Dorthe fremlagde udkast til elementer, der med fordel kan indgå i en 
arbejdsmiljøstrategi. KS har drøftet elementer til strategien og arbejdsmiljøudvalget 
arbejder videre og fremlægger et forslag til Aalborg Lærerforenings arbejdsmiljøstrategi 
på et kommende KS møde.  

 

4. Ordblindekonference i 2019 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal drøfte og beslutte om vi vil arbejde for at få en ordblindekonference op at stå. 
Formål, tovholdere og ansvarlige for arbejdet.  

Form: 

 

KT laver oplæg og motiverer punktet. 

Referat: 

 

KS drøftede KT´s oplæg og bakker op om en ordblindekonference, som skal arrangeres 
i samarbejde med forvaltningen. KLS skaber kontakt til forvaltningen, og KT bliver 
tovholder fra Aalborg Lærerforening. 

 

5. Lån og Spar samarbejde 
Sagsbeskrivelse: 
 

KLS har afholdt møde med repræsentanter for Lån og Spar i Aalborg. De vil gerne 
indgå en samarbejdsaftale. KLS søger mandat til at starte samarbejdet op. 

Form: 
 

KLS giver en orientering fra mødet og motiverer punktet 

Referat: 
 

KS drøftede KLS´s oplæg og bakker op om en samarbejdsaftale. KLS og UKS fik 
mandat til at indgå en samarbejdsaftale med Lån og Spar i Aalborg.UKS kontakter 
Lån og Spar 

 

6. KHS kandidatur til hovedstyrelsen 
Sagsbeskrivelse: 

 

KHS ønsker at drøfte og forventningsafstemme med KS ift. kandidatur og 
kampagneideer. Herunder også en drøftelse af, hvordan KS mener KS og TR'erne 
bedst kan støtte op herom. 
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Form: 

 

KHS indleder punktet. 

Referat: 

 

KS drøftede KHS´s ideer og tanker omkring kandidatur til det kommende 
hovedstyrelsesvalg i efteråret. KS bakker op om KHS´s ideer og afsætter økonomi til 
materiale. 

 

7. Hæderslegat 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS drøfter de indkomne forslag til Hæderslegat modtager. Der er seks forslag til 
legatmodtager. 
 
 

Form: 
 

Drøftelse af kandidaterne og beslutning af Hæderslegatmodtageren. JK motiverer 
punktet. 

Referat: 
 

KS har drøftet alle forslagene til modtagere af Hæderslegatet og truffet beslutning om 
legatmodtager. Hæderslegatet overrækkes på generalforsamlingen. 

 

8. Forslag til vedtægtsændring 
Sagsbeskrivelse: 
 

I forbindelse med drøftelserne omkring foreningens gearing til fremtiden har KS drøftet 
sammensætningen af KS. KS´s fremtidige opgaver og udnyttelsen af de politiske 
frikøbsmidler. På den baggrund vil KLS fremlægge et forslag til en vedtægtsændring. 
Dette skal KS drøfte og tage stilling til. KLS søger opbakning i hele KS til et endeligt 
forslag til generalforsamlingen 

Form: 
 

KLS fremlægger forslaget til drøftelse 

Referat: 
 

KS har drøftet forslaget til vedtægtsændring og stemt om forslaget. 
For stemte: TG, JN, LDV, KHS, JK, KT, KLS, UKS.  
Imod stemte: CK 

 

9. Medlemsarrangement Futsal 8/2 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal fordele opgaver i forbindelse med Futsal-arrangementet i Gistrup den. 8/2. 
Der er brug for en hjælpende hånd til mad og en hjælpende hånd til afholdelse af 
stævnet i den ene hal 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

Der er pt. Tilmeldt 8 hold. KLS, JK og UKS er ansvarlige for arrangementet. 

 

10. Evaluering af Lene Tanggaard-medlemsarrangement 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal evaluerer eftermiddagen med Lene Tanggaard med fokus på tidspunkt, form, 
indhold, deltagelse samt rammen. 

Form: 
 

UKS motiverer punktet 

Referat: 
 

Det var et godt arrangement med et relevant og kompetent oplægsholder. Det 
fungerede godt at afholde arrangementet på kredskontoret. 

 

11. Forhåndsaftale 
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Sagsbeskrivelse: 

 

Der har været ført forhandling om en ny forhåndsaftale herunder lokalløn. Der gives en 
status på forhandlingerne. KS forholder sig statusopdatering og Aalborg 
Lærerforenings videre forløb. 

Form: 
 

Drøftelse af statusopdateringen og stillingtagende til forskellige modeller. JK motiverer 
punktet.  

Referat: 
 

KS har drøftet det oplæg JK gav og KS har givet mandat til det videre arbejde med 
forhåndsaftalen. 

 

12. Generalforsamling fredag den 29. marts 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal tage stilling til annoncering samt gennemførelse af årets generalforsamling. KS 
skal ligeledes forholde sig til den skriftlige og mundtlige beretnings form og indhold. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 

 

Generalforsamlingen bliver i år afholdt på Nordkraft da der er ombygning hvor vi plejer 
at afholde generalforsamlingen. KS har drøftet form og indhold på 
generalforsamlingen samt form og indhold i såvel den mundtlige som skriftlige 
beretning. 
Skolepolitisk udvalg og arbejdsmiljøpolitisk udvalg udarbejder indlæg til den skriftlige 
beretning. 

 

13. 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: 
 

KS fik orientering om arbejdet i udvalgene 

 

14. Punkter til næste møde 
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. 

Form: 

 

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

Referat: 
 

Generalforsamlingen 
Er vi gearet til fremtiden 

 

15. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 

 

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

Referat: 
 

Aalborg Lærerforening har indgået en samarbejdsaftale med LL 

 


