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Møde: Dato: 31. oktober 2019 

Sted: Ryesgade 62 A Tidspunkt: 8:30-13:00 

Referent: UKS            

Facebookreferent : KHS 
 

Mødeleder: JN 

Fraværende: LDV 

Forkortelser: Karsten Lynge Simonsen (KLS), Jan Knærkegaard (JK), Ulla Koch Sørensen (UKS),  
Johnny Nielsen (JN), Kristina Terpling (KT), Kristoffer Høyrup Sørensen (KHS), Lotte Dahl-Vedel 

(LDV), Tilde Gammelgaard (TG), Birgitte Kjær (BK) 

 

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  
Kredsformandsmødet, Periodeforhandlinger, kommunale opgaveoversigter, 

mobilitetsugen, samarbejde med LGBT, samarbejde med DSR/HK/3F om 
”Fællesskaber og det gode ungdomsliv”, Status for kommende lokal struktur for FH, 
orientering fra støtte aktion i Rebild. 

Form: 
 

Orientering 

Referat: 
 

KS blev orienteret om ovenstående aktuelle sager. 

4. Status på budgetbalancen 
Sagsbeskrivelse: 

 

UKS giver forklaring til budgetbalancen, som er vedhæftet dagsordenen. KS kan 

stille opklarende spørgsmål.  
Bilag: balance 

Form: 

 

UKS fremlægger punktet 

 

Referat: 

 

UKS fremlagde balancen for årets 3 første kvartaler. 

5. Hovedstyrelsesvalg 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal forholde sig til, hvilke initiativer der iværksættes i forbindelse med 
Hovedstyrelsesvalget i forhold til, at Aalborg Lærerforening støtter en lokal 

kandidat og i forhold til at sikre en høj stemmeprocent. 
  

Form: 

 

KLS motiverer punktet. 

Referat: 

 

 

KS har drøftet forskellige initiativer for at synliggøre valget og opnå en høj 
stemmeprocent, så vi får valgt Kristoffer Høyrup Sørensen ind. 
UKS skriver til TR og sørger for plakat 

JK sender opdateringer ud med stemmeprocenter( hvis det er muligt) 
Vi skriver et medlemsbrev med opfordring til at stemme og med vores anbefalinger. 
Brevet sendes ud når valget udskrives. 
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6. Evaluering af TR-kurset den 24.-25. oktober 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal evaluere TR-kurset i forhold til transport, sted, opgaver og ansvar, indhold, 
den elektroniske evaluering og den fagpolitiske cafe. 
Bilag: Opsamling vedtægtsændring og folkeskoleidealet.  

Form: 
 

KLS indleder. 

Referat: 
 

KS har evalueret kurset. Der skal altid være plads til morgensang. Vi skal fra gang til 
gang tage stilling til evt. navneskilte og evt. socialt arrangement. 
Deltagernes evaluering: 8-10 % synes, at indholdet var hverken eller i relevans for 

deres opgave. Resten synes det var relevant eller meget relevant med overvægt til 
meget relevant.  Der var overvejende tilfredshed med den fagpolitiske cafe. 
  

 
 

7. Ansøgninger om julehjælp 
Sagsbeskrivelse: 

 

KS skal tage stilling til om vi vil bevilge penge til julehjælp fra de to ansøgninger KS 

har modtaget fra Frelsens Hær og Børnenes kontor. KS har mulighed for at bevilge 
penge fra kontoen støtte til andre organisationer. 

Form: 
 

Drøftelse 

Referat: 

 

KS har bevilget 4000,- til hhv. Børnenes kontor og Frelsens Hær. Der indkøbes 

elektronisk julemærker til kontoret. 

8. Evaluering af indsats omkring budget i Aalborg Kommune 
Sagsbeskrivelse: 
 

KLS orienterer om budgetforliget i Aalborg Kommune. KS drøfter indsatsen og 
resultatet. 

Form: 
 

KLS indleder. 

Referat: 
 

KS har drøftet indsatsen og resultatet. KS vil overveje om vi fremadrettet skal drøfte 
en yderligere  indsats  med TR gruppen. 
 

9. Kommende TR / AMR-dag fredag den 29. november. 
Sagsbeskrivelse: 
 

Fredag den 29. november afholdes fælles møde for TR og AMR. JK informerer om 
status for planlægningen på nuværende tidspunkt. 

Form: 
 

JK indleder. 

Referat: 

 

Mødet afholdes i aulaen på Vodskov skole og den endelige dagsorden udsendes i 

næste uge. 

10. Planlægning af juletræsarrangement for medlemmer. 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal fordele opgaver og ansvar i forbindelse med det kommende 
medlemsarrangement. 

Form: 
 

UKS indleder. 

Referat: 
 

UKS: Indbydelse, købmand, sted 
JK: Pianist  
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KHS: Julemand 

 

11. Opfølgning på prøvehandlinger 

Sagsbeskrivelse: 
 

KS har på internatet den 5. – 6. september aftalt at afprøve nye tiltag i forhold til et 
styrket samarbejde med tillidsrepræsentanter og KS-medlemmer. Der gives en 
status på dette. 

Form: 
 

JN og KHS giver en orientering 

Referat KHS har haft møde med TR Per Svenninggaard fra UU bl.a. vedr. FGU og STU og 
UU i KSN. 
JN:  har kontakt til 10. klasser, der er tilfredshed med hvad der fremadrettet skal ske 

med 10. kl 
 

12. Generalforsamling fredag den 20. marts 2020 
Sagsbeskrivelse: 

 

KS starter på indledende drøftelser om kommende generalforsamling. KS skal 

forholde sig til information om generalforsamlingen, valgoplæg, beretning, 
vedtægtsændring fra kongressen, form, ansvar og opgaver. 

Form: 
 

KLS indleder. 

Referat: 

 

KS fremlægger vedtægtsændringsforslag om, at der fremover kun afholdes 

generalforsamling hvert andet år. KS skal diskutere forslag til hvad der så kunne 
afholdes af arrangement det år hvor der ikke er generalforsamling (hvis 
vedtægtsændringsforslaget vedtages)  

JK laver aftale med UCN på Mylius Erichsensvej 
Det er en valggeneralforsamling så der skal meldes deadlines for valgoplæg 
ud i god tid.  KS har drøftet formen på den mundtlige og den skriftlige beretning. Vi 

fastholder formen fra sidste år. 
Vi laver plakater med tilmelding til generalforsamling og så sende TR samlet 
tilmelding til kredskontoret. 

 

13. Input til MED-systemet 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal forholde sig til, om der er punkter, som skal behandles i FMU og AMU. 

Form: 
 

KLS indleder. 

Referat: 
 

KLS fik input til kommende møder i FMU og AMU vedrørende voldspolitik, Aula og 
nemid, samt ressourcetildelingen. 

14. 
 

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: 
 

Arbejdsmiljøudvalget har opsamling på skolebesøgene den  28/11.  
Skolepolitisk udvalg har lavet oplæg til kommende skolebesøg.  
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16 Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 
 

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

Referat: 
 

 

 

15. 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: 
 

Næste møde er 14/11 – UKS afbud 


