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Møde: KS Dato: 4. april 2019 

Sted: Ryesgade 62 A Tidspunkt:8.30-15.00 

Referent: Mødeleder: 

Fraværende: UKS, LDV, CK 

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. Evaluering af generalforsamlingen 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal evaluere hele forløbet med generalforsamlingen og samle op på afholdelse: 
- A) Har vi den rette form (skriftlig beretning, mundtlig beretning, 

indkaldelse, invitationer, opmærksomhed), det rette sted, det rette 

tidspunkt, skal vi spørge medlemmerne? 
- B) Hvad gør vi fremadrettet? 
- C) Hvad lyttede vi os til under beretningen, og hvordan kommer vi videre 

med det? 

Form: 

 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

A+B)  
 

Vigtigt med valg af sted, da det enten begrænser eller muliggør formen. Har 
betydning ift. parkering, omkostninger m.m.  
Forskel på om det er valggeneralforsamling eller almindelig generalforsamling. 

Form på den skriftlige beretning i år var god. Godt at den både peger bagud og 
fremad. KS fortsætter med denne form. 
Fint at den mundtlige beretning varierer i form på mellemliggende 

generalforsamlinger. KS fortsætter med denne form. 
Indkaldelse og tilmelding via systemet APSIS er nødvendig ift. forplejning m.m. 
Der er et ønske fra enkelte medlemmer om synlig tilmelding, som bør overvejes. 

Der skal signaleres til tillidsrepræsentanterne, at det er vigtigt, at de deltager, da det 
er afgørende. 
Vi skal have spurgt medlemmerne, hvilken dag (torsdag eller fredag), der passer 

bedst ift. deltagelse. (Hvis du skulle deltage i generalforsamlingen, hvilken dag vil så 
passe dig bedst?) 
 

C)  
Spørgsmål 1: Er ALF gearet til fremtiden? 
 

Hvor er ALF i gear? 
 
ALF er synlige på Facebook, skolebesøg, lyttemøder og i den politiske kamp. 

Godt serviceniveau ift. sagsbehandling. 
 
Hvor er ALF ikke i gear? 
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Mindre medlemsgrupper – især det politiske fokus. 

Hvordan kan vi som forening tage hånd om de nye medlemmer? Herunder 
kommunikationen ift. hvorfor det er vigtigt at være medlem (både fællesskabet og 
individet), vores succeser/sejre og hvad foreningen arbejder med. Herunder hvad 

konsulenterne laver. 
Opmærksomhed på arbejdsmiljørepræsentanternes rettigheder i foreningsregi. 
 

Spørgsmål 2: Er fællesskabet på din arbejdsplads gearet til fremtiden? 
 
En kendt udfordring på arbejdspladserne er, hvordan vi får medlemmerne til at 

deltage i det fagpolitiske. Herunder faglig klub, generalforsamling m.m. 
KS skal være opmærksom på, hvordan vi får TR til at arbejde med det 
organisatoriske ude på arbejdspladserne.  

Et ønske om at få KS og konsulenter ud på faglig klub. Muligheden er der allerede, 
men KS kontaktes sjældent af TR. KS vil fremadrettet være mere opsøgende på 
dette selv. 

Et ønske om emner (fx på video) til faglig klub fra KS. 
KS og TR skal være opmærksomme på de forskellige arbejdsfællesskaber og 
medlemsgrupper på arbejdspladserne.  

 
Spørgsmål 3: Er Danmarks Lærerforening gearet til fremtiden? 
 
Hvor er DLF i gear? 
 
Godt med stormøder med formand inden OK-forløb. 

Godt vi er en del af fagbevægelsen ift. sammenhold. 
Husker lønudviklingen i OK-forløb. 
Foran nogle andre faglige organisationer. 

 
Hvor er DLF ikke i gear? 
 
Kommunikationen under OK-forløb. Herunder et ønske om at formidle mere klart. 
Især pr. mail, hvor en video med forklaring er ønsket ift. at levere det rigtige 
budskab videre også. 

Vigtigt at have egne krav, og ikke kun ift. FH. 
Vi skal blive mere enige ift. kravopsætning, som ønskes nedefra og op. Herunder et 
ønske om at holde møde ift. kravopsætning i lyttemødeform, hvor der drøftes og 

udvælges krav/emner. 
Arbejde mere ift. folkets opbakning fremadrettet. 
Mere synlig ift., hvad foreningen egentlig laver. Herunder synlig ift. politiske sejre og 

ift. de små medlemsgrupper. 
 
KS vil følge op på næste KS-møde d. 16.5.2019. 

 

  

4. Planlægning af 1. maj – invitation og indhold 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS har besluttet at indkalde alle tillidsrepræsentanter til 1. maj-møde. KS skal 
fastlægge dagens indhold og planlægge opgaver og ansvar 

Form: 

 

KLS motiverer punktet 
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Referat: 

 

Formålet med at mødes 1. maj omhandler at fastholde og skabe momentum ift. 

fagbevægelsens samarbejde og betydning. 
Laust Kristian Høgedahl kommer fra kl. 9.00-10.30 og taler om den danske model 
og magtbalancen i dansk politik. Indkaldelse sendes ud i uge 15. 

 

5. Fordeling af ansvarsområder til TR-kurset 25./26. april 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal fordele ansvarsområder i forhold til TR kurset 25./26. april. Velkomst, sang 
mm. 

KLS og UKS deltager ikke, da de deltager på Arbejdstidskonference for formænd 
og næstformænd. 

Form: 
 

JK motiverer punktet 

Referat: 

 

KLS taler med MV omkring Facebook-tiltag under kurset. 

KS samler input fra grupperne via lyd, som bruges i det videre arbejde. 
KT spiller foreningssangen torsdag og vælger selv en anden til fredag. 

 

6. LGBT+ henvendelse 
Sagsbeskrivelse: 
 

KLS har afholdt møde med et byrådsmedlem og en repræsenteret for LGBT+ med 
henblik på at tiltræde en samarbejdsaftale. KLS vil orientere om mødet og søge 
mandat til det videre arbejde. Orienteringsbilag er vedhæftet. 

Form: 
 

KLS orienterer og KS drøfter muligheder og afgrænsninger. 

Referat: 
 

KS giver fuld opbakning til sagen og værdierne bag. KS legitimerer at der er en 
udfordring ift. omfanget og kompetencerne hertil. KS vil ikke støtte økonomisk. KS 
vurderer at formen skal forbedres i samarbejde med forvaltning m.m. KLS 

kontakter LGBT+ ift. ovenstående og sammen udarbejder de en formåls- og 
projektbeskrivelse, som kan sendes til behandling andet steds.  

 

7. Kredsstyrelsens opgave i forbindelse med Arbejdstidskonference 
Sagsbeskrivelse: 
 

D. 25. april starter en arbejdstidskonference for formænd og næstformænd. Der 
deltager KLS og UKS. I forbindelse med denne konference er der fremsendt en 
opgave til alle kredse. Den er vedhæftet som bilag. Vi skal forholde os til 6 temaer; 

fleksibilitet, forberedelse, prioritering, belastning, aftaleniveauer og ledelse – Hvad 
ser I som de vigtigste konkrete problemstillinger i de seks temaer om arbejdstid?..og 
hvilke refleksioner giver det anledning til ift. At modtage kommissionens 
anbefalinger? 

Form: 

 

KLS motiverer punktet og ordstyrer tager over 

Referat: 
 

KS har drøftet og givet input til KLS og UKS ift. de seks temaer: Fleksibilitet, 
Individuel forberedelse og fælles forberedelse, Prioritering og retfærdighed, 

Belastning, Forskellige aftaleniveauer, Ledelsens opgave. 

 

8. Strategi for Budget 2020 i Aalborg Kommune 
Sagsbeskrivelse: 

 

Politikerne i Aalborg er for længst i gang med at finde besparelser. KS skal drøfte 

tilgang og strategi for vores arbejde med det kommunale budget – herunder særligt 
fokus, handlinger mm.. Bilag til orientering er vedhæftet. 
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Form: 

 

KLS motiverer punktet og ordstyrer tager over. 

Referat: 

 

Internt referat. 

 

 

 

 

9. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). 

 
Sagsbeskrivelse: 
 

I forbindelse med etableringen Fagbevægelsens Hovedorganisation er det besluttet, 
at FTF og LO lokalt / regionalt skal afklare, hvordan en ny samarbejdsstruktur skal 

se ud.  
FTF og LO´s bestyrelser mødes i maj for at drøfte struktur. KS skal drøfte input til 
FTF`s bestyrelse, så disse kan indgå i overvejelserne til en ny struktur. 

Opmærksomhedspunkter / overvejelser til diskussionen kan være: 
 
• Hvor mange lokalkredse skal der være, og hvor store? En regional kreds, 2 

lokale, 3 lokale eller mere? 
• Hvad skal de kunne løfte af opgaver? Økonomi – professionelle ansatte 
m.m. 

• Hvordan kan en procedure være i forhold etablering af ny lokalkreds – 
overgangsordning, sammensmeltning m.m. 
• Andre overvejelser 

Form: 
 

JK motiverer punktet. 

Referat: 
 

KS drøftede ovenstående og gav input til JK. 

 

10. Orientering ift. forhåndsaftalen 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS orienteres om den indgåede forhåndsaftale. 

Form: 

 

JK og KLS orienterer KS. 

Referat: 

 

KS blev orienteret ift. den indgåede forhåndsaftale. 

 

11. 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 har afholdt lyttemøde ift. 10. klasse, og har fået input til det videre 

arbejde med høringssvar.  
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Arbejdsmiljø har fokus på at arbejdsmiljørepræsentanterne læser InSite. JK har 

arbejdet på en guideline til InSite og udsendt denne via mail. Der arbejdes på 
samme koncept som ved TR’erne. 

 

 

 

 

 

 

. 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: 
 

Balancen 
Hvordan arbejder vi videre med gearet til fremtiden? 
Evaluering af 1. maj 

Evaluering af TR/AMR dag og kurset 
Orientering og opfølgning på arbejdstidskonferencen 
Videre arbejde med strategi for budget 2020 

 

. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 
 

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

Referat: 
 

 

 


