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KS-møde 
Torsdag d. 15. november 2018,  

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

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8: 

Budgetopfølgning 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

Vi skal have en reminder ud på, hvordan det går for 

TR’erne med at registrere opgaver og 

undervisningstimetal. 

Ny bog om Deltagereffekten er til udlån på 

kredskontoret. 

Meningsdanneruddannelsen, se evt. opslag i 

Folkeskolen. 

3.  Lokalaftalen 

Midtvejsevaluering 

 

Vi (FU) har haft møde med skolechefen Espen 

Andersen. Han går i gang med en proces med 

lederne.  

Vi kvalificerer fortsat med TR’erne (på dagsordenen 

til næste TR-møde).  

Vi forventer, at der senest er fælles 

midtvejsevaluering primo januar. 

4.  Kongres 

 

 

Der var kort oplæg fra Per Christensen fra 3F, der 

talte om, at Folkeskolen er en af samfundets 

grundpiller. 

Evaluering af OK-forløbet herunder musketereden, 

kommunikation om forliget og muligheden for at 

stemme blankt. 

Ny-Start og kommissionens arbejde. 

Arbejdet med Folkeskoleidealet er genoptaget. 

DLF går i gang med et 

organisationsudviklingsprojekt: ”Er vi gearet til 

fremtiden?” 

5.  TR/AMR-internat 

 

 

18.-19. januar på Griffen. Programmet er ved at falde 

på plads.  

6.  Proces for en bedre 

folkeskole 

 

 

Lærerne er ikke nævnt i procesplanen, men arbejder 

selvfølgelig på indflydelse på arbejdet for en bedre 

folkeskole og lærerne på de enkelte skoler er allerede 

involverede. 

7.  Opfølgning på temadage 

Vision 

Evaluering af lokalaftale 

Vi har næsten ordlyden på plads. CFJ sender den til 

KS. CFJ laver oversigt for indsatsområderne. 
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8.  Budgetopfølgning Det ser fornuftigt ud. 

9.  Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

 

- Fælles faglig julecafé den 30. november. Supergodt 

møde med skolechefen på BLF. 

-HMU: Om ændring af lokation og trivselsmåling 

-CMU møde i december. 

-TR-møde næste torsdag: Lokalaftale, Arbejdet for 

en bedre folkeskole.   

10.  Eventuelt 

 

 

Næste KS-møde: Generalforsamling, tilrettelæggelse 

heraf som fremmer medlemsindflydelsen og evt. en 

oplægsholder, som er interessant og underholdende. 
 


