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KS-møde 
Torsdag d. 7. februar 2019,  

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

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Vi holder ekstraordinært KS-møde torsdag den 14. 

februar kl 13. Vi udsætter dele af punkt 5. 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

Forespørgsler vedr. nye ferielov. Link til 

Beskæftigelsesministeriet: 

https://www.bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-

fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/  

3.  Lokalaftalen 

 

 

Vi har fået sendt resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen i går aftes. Generelt er 

resultatet meget middel, kommentarerne stikker også 

i alle retninger. Der er 2 skoler som stikker ud i 

positiv retning.  

Der er nogle problemfelter, som ikke er en del af 

lokalaftalen, men som spiller ind i vurderingen: 

Vi har en udfordring med dækning af kendt fravær, 

som ikke er en del af lokalaftalen. Det er ikke 

tydeligt for de enkelte teams, hvor stor ressourcen er, 

dvs. det skal være tydeligt, hvor mange ”ekstra”-

undervisningstimer et team er tilført.  

I forhold til dækning af kendt fravær og andre 

opgaver er det ikke tydeligt for lærerne, at der er en 

retfærdig fordeling af opgaver, tydelighed og 

gennemsigtighed er ikke ordentligt tilstede (jf. 

professionel kapital).  

Der ligger et godt program til workshoppen på 

mandag.  

Vi samler op til ekstraordinært KS møde og TR-

mødet på torsdag. Derefter er der sat 5 møder af til 

genforhandling. 

4.  TR/AMR-internat 

Opsamling 

 

Godt internat, gode oplæg. Stor ros til AMR’er og 

TR’er til at gå aktivt og inspirerende til værks. Vi har 

fået gode input til udviklingen af BLF. Vi følger op 

på næste TR-møde og efterfølgende. 

Vi skal tage fat i arbejdet med fælles mål og Min 

Uddannelse, så lærerne ved, hvad forventningerne er 

til det nye skoleår.  

Pædagoger i undervisningen: Der er samarbejde med 

BUPL om møde i næste uge. Vi er obs. på § 28 og 

https://www.bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/
https://www.bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ferielov-i-danmark/
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30 i Folkeskoleloven. 

5.  Generalforsamling 

Beretning 

Regnskab 

Budget 

 

Nyt underpunkt til den 14.  

Punkter til skriftlig beretning, CFJ sender ud.  

6.  Proces for en bedre 

folkeskole 

 

Skolechefen havde et i vores øjne godt oplæg om 

Fremtidens Folkeskole (vedhæftet). Vi arbejder 

videre med punktet på torsdag. 

7.  Afskedigelser/forflyttelser 

 

Ingen af varslingerne er trukket tilbage. Vi har ikke 

fået henvendelser fra implicerede medlemmer på 

kontoret, vi har en teori om at det skyldes gode 

TR’er og at processen har været redelig.  

Hvis der kommer en lignende situation i næste 

skoleår eller andre større sager, skal vi fra KS være 

mere obs på at samle information til TR’er og 

medlemmer, så de ved hvad vi har gjort fra BLF’s 

side – også med hensyn til andre større emner. 

8.  Fokusområder 

 

 

 

9.  Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

 

10.  Eventuelt 

 

 

 

 


