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KS-møde  
Torsdag d. 5. september 2019,  

Kl. 13.00 – 15.00 
Tilstede: Christian J, Signe, Christian T, John 

Afbud:  Cindy 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

DLF er begyndt at informere om ansættelser i 

sekretariatet. 

3.  Opstart af skoleåret 19/20 

Herunder lokalaftalen 

 

 

Vi havde emnet på TR-mødet for to uger siden. Det 

virker til, at de fleste skoler har fået lavet nogle gode 

forståelser af aftalen i forhold til fleksibiliteten. Der 

har været enkelte spørgsmål til mulighederne og 

intentionen i aftalen.  

Pia Tofte og Christian har gang i en drøftelse 

vedrørende den aftalte evaluering i løbet af efteråret. 

Der er stadig en stor udfordring i forhold til at dække 

planlagt fravær - især i forlængelse af, at 

undervisningen er sat op flere steder. 

Hvis man er på nedsat tid eller har en 

kombinationsbeskæftigelse, er det en god ide at 

drøfte med sin ledelse, om man skal deltage i alle 

teammøder, personalemøder, tilsyn etc. i fuldt 

omfang. 

Foreløbigt er skoleåret begyndt godt, selv om vi 

endnu ikke har fundet os en ny skolechef. Stillingen 

er genopslået. 

4.  Kongres 2019 

 

 

Der er så småt begyndt at blive udsendt bilag til de 

enkelte punkter. 

Der er forslag til vedtægtsændringer, der betyder at 

kongresdelegerede og dermed formanden skal 

vælges for fire år af gangen. I den forbindelse er det 

også foreslået, at kredsene kan vælge at have toårige 

generalforsamlinger. 

5.  Formandsmøde 9. oktober 

 

 

Formandsmødet er en tilbagemelding i forhold til en 

bekymring fra en hel del kredsformænd vedrørende 

servicen fra sekretariatet. Vi vurderer i forlængelse 

af kongressen, hvorvidt Christian deltager i mødet. 

6.  Opfølgning på temadag 

Økonomi 

I forhold til kredsenes økonomi, kan der godt komme 

gode forslag under kongres-punktet ”Gearet til 
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Indsatser 

 

fremtiden”. Derfor vil vi vente med at tage en snak 

med DLF om vores økonomi til efter kongressen. 

Vi har fokus på rejseudgifterne i forbindelse med 

HØ-møderne. Derfor har vi valgt, at fraktion 4 har et 

max-rejsebeløb på kr. 4.000 om året. 

Vi oplever i øjeblikket et stigende medlemstal. Vi 

arbejder selvfølgelig fortsat på, at alle ser det som en 

god ide, at være medlem af foreningen og dermed 

betale til arbejdet for de fælles goder. 

7.  Meddelelser 

 FU 

 

 HMU/CMU 

 

 

 

 

 

 

 HØ 

 

 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

 

- Alle i KS får fremover mulighed for at læse 

FU’s referater 

- Der har været et opstartsmøde i forhold til 

forhandling af MED-aftalen. Vi har en 

ambition om, at den nye MED-aftale er 

forhandlet inden udgangen af 2019. 

Spørgsmål til udvælgelsen af uv-materiale, 

når det skal bruges på hele øen – konkret 

handler det om trivselsmaterialet. 

- Der er udbudt et forhandlerkursus om 

forhandling med Søren Viemose. 

Signe er fortsat delegeret i LAKA(DLFA) 

8.  Eventuelt 

 

 

 

 


