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KS-møde 
Torsdag d. 13. september 2018,  

Kl. 13.00 – 16.00 
Tilstede: Christian Jeppesen (CJ), Signe Ballegaard Schmidt (SB), Christian 

Thøgersen (CT), John Lassalle (JL), Cindy Dellgren (CD) 

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

Nyt regeringsudspil vedrørende folkeskolen. 

Christian var i både TV2-Bornholm og P4 i den 

forbindelse. Se og hør på hjemmesiden. 

3.  Budgetopfølgning 

 

 

Det ser fornuftigt ud. 

Særlig fond står stille og er stadig i underskud for 

indeværende år.  

Vi er opmærksomme på, at der skal laves 

budgetopfølgning kvartalsvis. 

4.  Opfølgning på temadage 

 

 

Vi aftalte at tage et af indsatsområderne på de 

kommende KS-møder i følgende prioriterede 

rækkefølge: 

- Opfølgning på lokalaftalen  

- Samarbejde med ny skolechef, 

skolelederforening og BSU 

- TR/AMR-udvikling – den involverende 

fagforening 

- Opgavemængde og TR-vilkår 

- Den fælles bornholmske folkeskole 

- Ny-start-samarbejdet/professionel kapital 

Vi fik opdateret vores temaområder og blev i den 

forbindelse enige om, at vi har behov for en ændring 

af BLF’s vision. Vi lader os inspirere, og lægger os 

fast på den endelige formulering til næste KS-møde. 

 

5.  GDPR-information 

 

 

Berit har lavet et oplæg dels til medlemsinfo, dels til 

intern arbejdsgang i forbindelse med de nye regler 

om håndtering af persondata. Udkastet bliver sendt 

til KS sammen med referatet og godkendes endeligt 

på det kommende KS-møde. 

6.  Lokalaftale, skolerapport 

og BRK-budget 

 

 

CFJ har aftalt med Johannes Nilsson, at vi laver en 

workshop i løbet af november, hvor alle TRIO’erne 

deltager. På dette tidspunkt er den nye skolechef 

begyndt, og vi har et erfaringsgrundlag med henblik 

http://www.blfnet.dk/politik/blf-i-pressen
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på en evaluering. Vi har dog løbende fokus på 

eventuelle udfordringer – blandt andet på TR-

møderne. 

Skolerapporten: Der hersker lidt tvivl om, hvor 

meget man må gå i gang med ude på skolerne. Vi 

regner med, at medarbejderne (og gerne BLF) bliver 

taget med på råd i forbindelse med udarbejdelsen af 

en handleplan. CT tager emnet op på CMU på 

tirsdag. 

BRK-budget: Superfint, at skoleområdet bliver 

opprioriteret, og vi glæder os til at deltage i 

processen med at få placeret midlerne mest 

fordelagtigt. 

7.  Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

Der er både HMU og CMU for skole i næste uge. 

Dagsorden er sendt ud til TR til videreformidling. 

Kongres og forberedende kursus i slutningen af 

oktober. Information om indhold bliver formidlet 

løbende. 

TR-møde næste uge.  

8.  Eventuelt 

 

 

KS-møde på Søndermarksskolen? CFJ undersøger. 

CFJ laver en invitation til fælles faglig fredag den 

28. september i NB’s klubhus.  
 


