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KS-møde 
Torsdag d. 1. marts 2018  

Kl. 13.00 – 15.00 
Tilstede:  

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

 

3.  OK18 

Status her og nu 

Medlemsmøde om OK18 

 

 

Forhandlingerne er brudt sammen. Der er møde i 

forligsinstitutionen i dag. KL har haft behov for at 

sende et brev til deres borgmester og kb-medlemmer, 

hvor de beskriver deres version af 

forhandlingsforløbet. 

Hvis Bornholm udtrækkes til strejke meldes det ud 

til KS i næste uge. KS informerer hurtigst muligt 

medlemmerne i så fald. 

CFJ skriver et BLF-info om konflikt og lokalaftale. 

  

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på 

medlemsmødet. Gordon Ørskov Madsen gjorde det 

godt og der var god opbakning til mødet. 

4.  Lokalaftale 

Forhandling i gang 

 

 

 Vi er kommet godt i gang med møderne omkring en 

lokalaftale. Der vil efter al sandsynlighed være 

muligt at kunne præsentere hovedpunkterne til 

Generalforsamlingen. 

 

5. ” Generalforsamling 2018 

 

 

 

GF-hæfterne skal være klar til at uddele til TRene 

den 8. marts.  

 

6.  Folkemøde 2018 

 

 

 

Samarbejde med Århus Lærerforening og 

Københavns Lærerforening. Der er 2 scener på DLFs 

grund. DUS-teltet er nedlagt. Mindre organisationer 

kan leje sig billigt ind på scenen. 

Der er medlemsarrangement lørdag eftermiddag. 

”Lærerværelset” bliver placeret i gænget, så det er 

mere tilgængeligt. Her får vi brug for hjælp til 

bemanding. Der bliver lavet mediekursus/talepapir 

for de, der skal ud og være opsøgende, her har vi 
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også brug for lokale lærere. 

Vi har foreslået, at der kommer noget for børn f.eks. 

merchandise. 

7.  Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

 

 

8.  Eventuelt 

 

 

 

 


