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Møde: KS møde Dato: 14. november 2019 

Sted: Ryesgade Tidspunkt: kl. 8:30-14:00 

Referent: KT Mødeleder: JN 

Fraværende: UKS 

Forkortelser: Karsten Lynge Simonsen (KLS), Jan Knærkegaard (JK), Ulla Koch Sørensen (UKS),  

Johnny Nielsen (JN), Kristina Terpling (KT), Birgitte Kjær (BK),  
Kristoffer Høyrup Sørensen (KHS), Lotte Dahl-Vedel (LDV), Tilde Gammelgaard (TG) 

 

Dagsorden: 

  1.Valg af referent, mødeleder og facebookreferent 

  2.Bemærkninger til dagsorden 

3. Praktikaftalen  
Sagsbeskrivelse: 

 

KS skal drøfte nuværende praktikaftale, da der afholdes møde med forvaltningen. 

Form: 
 

Mødelederen styrer ordet 

Referat: 
 

JK orienterede om, at praktikaftalen står over for genforhandling. KS gav input ift. 
de kommende forhandlingsmøder. 

 

4. Lærerkommissionsrapporten og periodeforhandlingen 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal drøfte den kommende periode med lærerkommissionsrapport, 
ekstraordinær kongres 5/2-20 samt periodeforhandlingen med særligt fokus på 

KS´s rolle, initiativer, opgaver samt eventuel medlemsdialog.  

Form: 
 

KLS fremlægger punktet 

Referat: 
 

Den 6. december er der TR møde, hvor KLS vil orientere om Lærerkommission, 
periodeforhandlinger og Ny start. 

Der er landsdækkende TR-stormøde i Odense den 17. december, hvor den endelige 
rapport fremlægges. 
Den 18./19. december gør TR’erne opmærksomme på kommissionens anbefalinger 

ude på skolerne. 
KS holder møde den 19. december og der udsendes et julebrev til medlemmerne op 
til juleferien, hvor kommissionens anbefalinger nævnes. 

Der afholdes debatmøde for medlemmerne i januar, og KS afholder et internt 
kongresforberedende møde den 30. januar. 
Kommissionsrapporten drøftes med TR’erne på de små gruppe-TR møder i januar. 

 

5. Ledelsesideal for folkeskolerne i Aalborg 
Sagsbeskrivelse: 
 

KLS ønsker at drøfte ideen om et lokalt arbejde med udarbejdelse af 
medlemmernes konkrete bud på skolernes ledelsesbehov – gennem inddragelse. 

Form: 
 

KLS fremlægger ideen og KS drøfter muligheder og udfordringer og tager stilling til 
om der skal pågå et arbejde. 

Referat: 
 

KS kom med input og idéer. KLS tager kontakt til skolelederforeningen, og punktet 
kommer på igen på et kommende KS-møde.  
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6. LGBT+ 
Sagsbeskrivelse: 

 

Arbejdet med trepartsaftalen har taget en drejning. Aalborg Kommune er stort set 

skrevet ud af aftalen, og en ny er etableret. KS skal forholde sig til en ny aftale, som 
er vedhæftet som bilag. Den ligner stort set den tidligere godkendte, men den 
økonomiske del er gjort tydeligere. Byplanvejen, Klarup og Stolpen har tilsluttet sig 

projektet. 

Form: 

 

KLS motiverer, kort hvorfor der er sket ændringer.  

Referat: 
 

KS godkender samarbejdsaftalen. 

 

7. Professionel Kapital 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal drøfte erfaringer med Professionel Kapital, men det særlige fokus at 
videregive vores syn på forløbet til forvaltningen. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

KLS deltager på netværksmøde for ressourcepersoner (rul 1) den 27. november og 
kontakter forvaltningen mhp. opmærksomhedspunkter. 

 

8. Lokalaftalen med Aalborg Kommune 
Sagsbeskrivelse: 
 

KLS har anmodet om en tillægsforhandling af vores lokale arbejdstidsaftale. KS 
skal tilkendegive deres holdning til denne tillægsforhandling og evt. give input til 
samme. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 
 

I januar 20 skal arbejdstidsforsøgene evalueres, og i den forbindelse vil der være 
mulighed for en justering af lokalaftalen. KS kom med input til de kommende 
møder med forvaltningen. 

 

9. Nyt fra udvalgene 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal gøre en status over arbejdet i udvalgene og diskutere, hvordan vi følger op 
på udvalgets arbejde og involvere den øvrige kredsstyrelse i udvalgsarbejdet. 

 
(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: 

 

KLS indleder punktet 

(Et medlem orienterer og KS har mulighed for at spørge ind eller give input) 

Referat: 
 

Fremover vil punktet også omhandle input fra KS til udvalgene. Ligeledes vil 
punkter, som er drøftet på KS-møder, løftes videre ud i udvalgene. 

Bl.a. arbejder skolepolitisk udvalg videre med planlægningen af et 
medlemsdebatmøde, vedr. kommissionsrapporten, til januar. 

 

10. Punkter til næste møde 
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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: 

 
 Hvad rør sig? 

 Tidlig Opsporing – opmærksomhed på tiltaget 

 Evaluering af arrangementet ”Hvad skal vi med skolen 3.0?” 

 Hovedstyrelsesvalg - stemmeprocent 

 

11. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 
 

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

Referat: 
 

 

 


