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Møde: KS møde Dato: 14. feb 2019 

Sted: Ryesgade 62 A Tidspunkt: 8.30-13.30 

Referent: UKS    - facebook referent  KHS Mødeleder: JN 

Fraværende: JK 

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. Forhåndsaftale  
Sagsbeskrivelse: 

 

Opfølgning på forhandlingen om en ny forhåndsaftale - herunder lokalløn. Der 

gives en status på forhandlingen/resultatet. KS skal forholde sig til et eventuelt 
resultat for en endelig aftale. 

Form: 
 

Martin Pihl Vikjær fremlægger resultatet af forhandlingerne. På den baggrund 
drøfter og forholder KS sig til, om der kan indgås en aftale om en ny 
forhåndsaftale. 

Referat: 
 

KS fik fremlagt resultaterne af forhandlingerne og der er enighed i KS om, at der 
kan indgås en ny forhåndsaftale. Når aftalen er underskrevet kommer den på 
Aalborg Lærerforenings hjemmeside. 

 
 

 

4. Folkeskoleforlig  
Sagsbeskrivelse: 
 

KS drøfter indholdet af det nye folkeskoleforlig. KS skal forholde sig politisk til 
forliget. KS skal beslutte, om vi tager eventuelle lokale initiativer på baggrund af 
forliget.  

 
Bilag til læsning: Kredsudsendelse 008/2019 – Folkeskoleforlig 

Form: 
 

KLS motiverer punktet. Mødeleder styrer drøftelser og samler op. 

Referat: 

 

KS har drøftet elementerne i folkeskoleforliget. Skolepolitisk udvalg og 

arbejdsmiljøpolitisk udvalg arbejder videre med nogle af delelementerne. KLS tager 
kontakt til forvaltningen vedrørende økonomidelen i folkeskoleforliget. 
 

 

 

5. Gearet til fremtiden  
Sagsbeskrivelse: 

 

Torsdag deltog kredsstyrelsen i Danmarks Lærerforenings ”Gearet til fremtiden?” 

kursusdag. Vi skal evaluere dagen med fokus på, hvilke områder (involverende 
fagforening, professionel kreds, politikskabende) vi skal arbejde videre med. 
Herunder hvilke emner der giver mening at drøfte med medlemmerne på 
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generalforsamlingen.  

Form: 
 

KLS motiverer punktet. 

Referat: 
 

KS har evalueret dagen som forløb godt, gav gode input og inspiration til det videre 
arbejde i Aalborg Lærerforening. KS arbejder videre med de tre temaer, men vil 
også byde ind i forhold til hele projektet ” Er vi gearet til fremtiden”.  

 

6. Arbejdsmiljøstrategi 
Sagsbeskrivelse: 
 

Arbejdsmiljøudvalget fremlægger et udkast til en arbejdsmiljøstrategi. Strategien 
indeholder formål og en handleplan, som skal være med til at underbygge kredsens 

arbejde med arbejdsmiljø. KS skal forholde sig til, om formål og handleplan 
opfylder strategien i forhold til at højne kredsens arbejdsmiljøindsats.   

Form: 
 

KHS fremlægger udvalgets udkast til en arbejdsmiljøstrategi. KS drøfter strategien, 
og der skal iværksættes yderligere tiltag eller om den kan vedtages i den fremlagte 
form, 

Referat: 
 

KHS fremlagde udkast til Aalborg Lærerforenings arbejdsmiljøstrategi. KS har 
drøftet og gennemgået udkastet som efterfølgende blev vedtaget. 

 

7. Strategi for deltagelse  
Sagsbeskrivelse: 
 

KLS har udarbejdet et udkast til en ”Strategi for deltagelse” – som egentlig er en 
beskrivelse og konkretisering af arbejdet med involverende fagforening. KLS lægger 
op til en drøftelse af strategien og foreslår kredsstyrelsen, at vi i fællesskab 

udarbejder denne strategi og lader den være vores DNA - i arbejdet med 
involverende fagforening. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet og ordstyrer tager over og samler op. 

Referat: 

 

KS har drøftet og gennemgået udkastet. KLS skriver tilføjelserne ind i strategien, 

som fremover bliver en del af KS arbejdet hvor det giver mening. 
 

 

8. Skriftlig beretning 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal aftale endelige emner til den skriftlige beretning. KS skal beslutte form, 
omfang og deadlines, og samtidig skal der uddelegeres ansvar.  

Form: 
 

KLS motiverer punktet og ordstyrer tager over 

Referat: 

 

Indlæg til den skriftlige beretning skal sendes til JK senest den 8. marts. KS har 

fordelt emnerne til den skriftlige beretning. 

 

9. Opsamling på TR-gruppemøder 
Sagsbeskrivelse: 

 

Vi har afholdt første runde af gruppe-TR-møder i 2019. KS orienteres og giver input 

til kommende emner. 

Form: 

 

KLS motiverer punktet og KS-tr supplerer. 

Referat: 
 

KLS orienterede fra den første runde af gruppe – TR møderne.  
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10. TR møde 1. marts 
Sagsbeskrivelse: 

 

KS forelægges den foreløbige dagsorden for TR-mødet og giver input til 

dagsordenen. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet og ordstyrer tager over. 

Referat: 
 

KS gennemgik punkterne og den endelige dagsorden kommer på dlfinsite. 
 

 

11. Evaluering af futsal-stævnet 
Sagsbeskrivelse: 
 

Futsalstævnet havde 70 deltagere fordelt på 8 hold. KS evaluerer 
medlemsarrangementet. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet og ordstyrer tager over. 

Referat: 
 

KS har evalueret futsalstævnet. Det var en godt arrangement og god stemning. Vi 
holder Futsalstævne igen i 2020 og der bliver plads til max. 10 hold. 

 

 

12. 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: 
 

Der har ikke været udvalgsmøder siden sidste KS møde. 
 

 

13. 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: 
 

 Er  vi gearet til fremtiden? 

 

14. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 
 

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

Referat: 
 

Orientere om aktiviteter/møder 4 uger frem. 
Karrieredag på UCN i uge 9 
Ny start forsøgene – interviewrunden starter i uge 9 

 


