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Møde: KS møde Dato: 20. juni 2019 

Sted: Ryesgade 62 A Tidspunkt:8.30-15.00 

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. UU Aalborg 
Sagsbeskrivelse: 
 

Vi har lavet en aftale med Per Svenninggaard, som er TR hos UU-Aalborg. Han holder 
et oplæg om det fremtidige UU i Aalborg, den kommunale ungeindsats, FGU, fra 
folkeskole til faglært og fremtidens 10.klasse 

Form: 

 

Per holder oplæg  

Referat: 

 

KS fik et rigtig godt oplæg fra Per Svenninggaard. 

 

4. Er vi gearet til fremtiden 
Sagsbeskrivelse: 

 

I forbindelse med arbejdet med Gearet til fremtiden, har vi drøftet ”den professionelle 
kreds "professionel kreds". Bilag ligger på drev i KS-mappen i mappen "strategier" 

Form: 

 

KT og CHP laver oplæg 

Referat: 
 

Punktet er udsat til KS internatet i september. 

 

5. Bedre implementering af lokalaftalen 
Sagsbeskrivelse: 

 

Skolepolitisk udvalg ønsker at drøfte muligheder og ideer til bedre implementering af 
lokalaftalen; eks gennem skolebesøg og emner til TR-møder 

Form: 
 

Skolepolitisk udvalg motiverer punktet 

Referat: 
 

KS har drøftet implementeringen af lokal aftalen og det bliver et punkt på gruppe TR 
møderne samt  på opstartsmødet med  ledelser og TR i august. 

 

 

6. 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 
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Referat: 

 

KS fik orientering fra udvalgene. 

 

7. Punkter til næste møde 
Sagsbeskrivelse: 
 

Alle i KS er forpligtet på at drive fornuftige dagsordner med relevante 
 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: 
 

 

 

8. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 
 

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

Referat: 
 

 

 


