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Møde: KS møde Dato: 15. august 2019 

Sted: Ryesgade 62,a Tidspunkt: 8:30-13:00 

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. Orienteringer 
Sagsbeskrivelse: 
 

KLS og JK orienterer om politiske og aktuelle sager og relevante ting fra kontoret  
 

Form: 
 

Orientering 

Referat: 
 

KS blev orienteret om aktuelle sager. Christian Kramer har fået nyt job på Sjælland pr. 
1/9 og træder derfor ud af kredsstyrelsen.  1. suppleant Birgitte Kjær indtræder pr. 1/9 i 
resten af kredsstyrelsesperioden. 

 

4. Skolernes prøveperiode 
Sagsbeskrivelse: 

 

På næste uges AMU møde har vi dagsordensat problematikken omkring 
prøveperioderne på skolerne. En række skoler håndterer opgaveforandringerne fint 
mens andre efterlades til medlemmernes måde at løse opgavemængden i 
prøveperioden. Derfor vender kredsstyrelsen problematikken, så KLS kan tage ideer og 
udfordringer med til mødet. 

Form: 

 

KLS indleder punktet til drøftelse, debat og kondensering 

Referat: 
 

KS har drøftet problematikken og er enige om at der skal findes en løsning på 
problematikken. KS har givet input til KLS. 

 

5. Medlemmer på nedsat tid 
Sagsbeskrivelse: 
 

Vi oplever gentagne gange at medlemmer, som søger nedsat tid, kommer til at blive 
ekstraordinært presset på deres forberedelse.  Derfor har vi dagsordensat 
problematikken til næste uges AMU møde. Kredsstyrelsen vender problematikken og 
bidrager med ideer og viden til AMU punktet. 

Form: 

 

KLS indleder punktet til drøftelse, debat og kondensering 

Referat: 
 

KS har drøftet problematikken og er enige om at der skal findes en løsning på 
problematikken. KS har givet input til KLS 

 

6. Ny Start – arbejdstidsaftaleforsøgene 
Sagsbeskrivelse: 

 

Lige før sommerferien blev delrapporten på arbejdstidsaftaleforsøgene færdig. 
Rapporten er vedhæftet sammen med en beskrivelse af næste skridt i forhold til de to 



 
 

 

Ryesgade 62 A | 9000 Aalborg | Tlf: 9813 6325 | 153@dlf.org 

 
      Aalborg Lærerforening | www.aalborglærerforening.dk 

 
 

forsøg.  

Form: 

 

KLS orienterer om status og kommende initiativer. KS kan stille uddybende spørgsmål. 

Referat: 
 

KLS orienterede om status på arbejdstidsaftaleforsøgene. 

 

7. Fællemøde mellem leder og de TR der arbejder under lokalaftalen 
Sagsbeskrivelse: 

 

Tirsdag d. 17. september afholder Aalborg Lærerforening et fælles møde med 
forvaltningen. KS skal drøfte indhold og ideer, så KLS kan arbejde videre med 
skolechefen om planlægningen. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

KS har drøftet ideer til indhold og givet input til KLS som arbejder videre med 
skolechefen omkring dagsorden. 

 

8. TR-kursus – indhold 
Sagsbeskrivelse: 
 

Aalborg Lærerforening afholder TR-kursus d. 24. og 25. oktober. KS skal drøfte ideer til 
indhold af kurset med fokus på, at vi skal ramme bredt i TR-gruppen. 

Form: 
 

JK motiverer punktet. 

Referat: 

 

KS har drøftet indhold og ideer. JK tager input med i den videre planlægning af kurset. 

 

9. TR møder 
Sagsbeskrivelse: 

 

På fredag fremsender vi den endelige dagsorden til første fælles  TR-møde d. 23.08. KS 
skal drøfte emnerne i den midlertidige dagsorden, som fremlægges på mødet. Desuden 
bedes KS give indspark til kommende gruppe og fælles møder. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

KS har drøftet den midlertidige dagsorden og den endelige dagsorden sendes ud til TR 
fælles-mødet 23/8. 

 

10. DHL stafet 
Sagsbeskrivelse: 
 

Torsdag den 29. august afholdes der DHL stafet og vi har et telt som tidligere. KS skal 
fordele ansvarsopgaver i forbindelse med arrangementet. 

Form: 
 

UKS motiverer punktet 

Referat: 
 

Vi har fuldt hus til DHL stafetten og glæder os til arrangementet. 
 

 

 

 

11. Økonomi 
Sagsbeskrivelse: Balancen fremlægges 
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Form: 
 

UKS fremlægger og KS kan stille uddybende spørgsmål 

Referat: 
 

UKS fremlagde balancen for årets to første kvartaler. 

 

12. Kongres 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS vender efterårets kongres, kongresforberedende møder samt møder med 
næstformandskandidater 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

KS har drøftet kommende møder vedrørende kongressen. 

 

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: 
 

Orientering fra udvalgene. Skolepolitisk udvalg laver høringssvar vedrørende 10. klasse. 

 

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: 

 

 

 

15. Eventuelt - årshjul 
Sagsbeskrivelse: 

 

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

Referat: 

 

 

 


