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KS-møde 
Torsdag d. 5. april 2018  

Kl. 13.00 – 15.00 
Tilstede: CFJ, JL, CD, CT, SBS 

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Vi begynder med punkt 4, hvor Berit deltager. 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

Div. Medlemsbreve, TR og KS-udsendelser om OK 

18 og evt. konflikt. 

KS uds 036:Foreningen afholder i maj 2018 møder 

om pædagogiske forhold for kredsformanden og 

kredsens pædagogiske ansvarlige.  

Den foreløbige dagsorden for møderne er: 

 Fælles mål og læringsplatforme 

 Udskolingspolitik 

 Folkeskolelovens paragraf 16B. 

 

 

3.  OK18 

Status her og nu 

 

 

I KS følger vi med i dagspressen, da vi ikke får flere 

informationer. 

DLF har sammen med de øvrige fagforeninger fra 

det offentlige område sat et arbejde i gang med at få 

Den Danske Model tilpasset det offentlige 

arbejdsmarked, således at arbejdsgiver ikke tjener 

penge på en konflikt. 

KFO arrangerer en demonstration på tirsdag kl 16. 

Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op. 

Der kommer forskellige tiltag i tilfælde af en 

lockout. 

 

4.  Lokalaftale 

KS kan se udkastet i dropbox 

 

 

BRK har sendt et aftaleudkast. Vi drøftede udkastet. 

Derudover får vi sparring på aftalen fra DLF. 

5.  Generalforsamling 2018 

Evaluering 

”Ny” KS – dato for temadag 

 

 

God, stille generalforsamling. Vi vurderer at det 

skyldes, at alle afventede OK-resultater. 

Gode spørgsmål fra salen, som får os til at reflektere 

over vores politiske virke. 

Vi skal opdatere vores ”profil” på hjemmesiden, så 

man også kan læse lidt om vores fagpolitiske 

ambitioner for BLF. 
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KS-temadag udskydes til ultimo august, primo 

september. 

6.  Meddelelser 

 FU 

 

 HMU/CMU 

 

 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 

 TR-møder 

 

 

Dato for næste års Generalforsamling 29. marts kl 

16.00 

HMU møde før Påske, hvor den manglende 

medarbejderinddragelse i ændring i samlingen af 

administrationen bl.a. blev behandlet. 

 

Mangler der nye temaer? Tages op på TR-mødet.  

BLF-info om OK. 

CFJ mangler at besøge et par faglige klubber. Snak 

om planlægning af kommende skoleår og dialog om 

opgaveoversigter. 

TR-internat i skoleåret 2018/19. Kursusoplæg fra 

DLF Uddannelsespolitik og skoleudvikling.. 

7.  Eventuelt 

 

 

 Medlemshenvendelse drøftet. 

 

 


