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Møde: KS-møde Dato: 16. maj 

Sted: Ryesgade 62 A Tidspunkt: 8.30-15.00 

Referent: UKS Mødeleder:KHS 

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. Balance 
Sagsbeskrivelse: 

 

UKS giver forklaring til budgetbalancen som er vedhæftet dagsordenen. 

Form: 

 

UKS fremlægger punktet 

Referat: 

 

UKS gennemgik balancen for årets 1. kvartal. 

 

4. Evaluering af 1. maj 
Sagsbeskrivelse: 

 

Vi skal evaluere 1.maj arrangementet og drøfte fremtidige 1.maj arrangementer. Se 

vedhæftet bilag fra TR-input. 

Form: 

 

KLS motiverer punktet 

Referat: 

 

Det var et godt og relevant oplæg her i huset med Laust Høgedahl. Der er kommet 

gode input fra TR til hvordan vi fremadrettet kan planlægge dagen. Der vil være 

forskel på om 1. maj er på en hverdag eller weekend. 

 

5. Evaluering af TR/AMR dag 
Sagsbeskrivelse: 

 

KS skal evaluere TR/AMR dagen med fokus på indhold form, sted, tilmelding, 

kommunikation om dagen samt forvaltningens deltagelse  

Form: 

 

Mødeleder styrer punktet 

Referat: 

 

Det er vigtigt, at deltagerne sørger for at tilmelde sig så vi har plads og mad til alle. 

Stedet fungerede godt. Emnet var relevant. Vi skal i god tid overveje emner til 

kommende møder. 

 

6. Evaluering af TR-kurset 
Sagsbeskrivelse: 

 

KS skal evaluere TR kurset med fokus på sted, indhold, form, deltagelse og det 

videre arbejde med emnet. 

Form: 

 

Mødeleder styrer punktet 

Referat: 

 

Emnet/indholdet var relevant og vigtigt, deltagerne blev klædt på til arbejdet med 

professionel kapital. 
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7. Gearet til fremtiden 
Sagsbeskrivelse: 

 

Vi arbejder videre med emnerne fra ”Gearet til fremtiden”. Dagens punkt er ”Strategi 

for tillidsvalgte” 

Form: 

 

KHS fremlægger det vedhæftede bilag. 

Referat: 

 

KHS fremlagde bilaget om ALF´s strategi for tillidsvalgte. KS har drøftet og 

kommenteret bilaget som nu er færdigt. 

 

8. Budget 2020 
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. 

Form: 

 

KLS motiverer punktet 

Referat: 

 

KS har drøftet tilgangen til det kommende kommunale budget hvor alle forvaltninger 

skal bidrage med 1,5 % i omprioriteringsbidrag. På skoleområdet svarer det til 30 

millioner. 

Den 11. juni holder Skoleudvalget møde hos Aalborg Lærerforening og ALF har 

senere på dagen møde med politikerne, hvor budgettet er på dagsordenen. 

 

9. Orientering fra formanden og næstformanden 
Sagsbeskrivelse: 

 

KLS og JK orienterer om forskellige sager og emner som er relevant for KS. 

Form: 

 

 

Referat: 

 

JK orienterede om møder vedr. PCB på Vester Mariendal Nord og møde vedr. Teach 

First. Aftalerne om lokalløn skal være på plads til den 7. juni. 

KLS orienterede om arbejdstidskonferencen i Odense og runde vedr. ansættelse af 

skolechef. 

 

 

 

. 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 blev orienteret. 

 

. 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. 
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Referat: 

 

Er vi gearet til fremtiden  

Teach First 

 

 

. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 

 

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

orienteres og koordineres. 

Referat: 

 

 

 


