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KS-møde  
Torsdag d.7.oktober 2021,  

Kl. 11.00-13.00 
Tilstede: CD, JL, CT, MJ, SB (via Teams) 

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  
TR-KS-kursus den 14. okt 

om A20 og 

medlemsinddragelse 

Der er desværre kun en TR, der har mulighed for at 

deltage ud over TRene i KS. Vi drøfter til et TR-

møde, hvordan vi fra KS kan understøtte deltagelse, 

da vi vægter det højt. 

3.  Lokalaftale-evaluering 

 

Workshop TRere-ledere 

28.10  

 

Program udsendes. Lokalaftalen især bilag 2,3 og 4 

evalueres. Oplæg om Fælles Folkeskole Bornholm. 

Vi har fokus på tid til tillidsvalgte, samt 

klasselæreropgaven og det selvstyrende team. 

 

4.  Internat for TRere og 

AMR den 12.-13. nov 

Foreløbigt program: Samarbejdssporet, MED, 

lokalaftale og medlemsinddragelse (Er vi gearet til 

fremtiden). 

Trine Schloss Pedersen og Skolelederforeningen er 

inviteret. Vi inviterer Anders Sund Pedersen til at 

holde oplæg om MED. 

5.  Er vi gearet til fremtiden 

(EVG) 

 Udfordringer med samkørsel af bogholderi. CT og 

JL bruger mange timer. Signe skriver til Anders SP 

om et møde for at forklare udfordringerne. 

6.  Fælles Folkeskole 

Bornholm 

FFB har en overordnet ramme med mulighed for 

individuel udvikling. Møde Politisk Følgegruppe 

medio sep samt Styregruppen sidste uge. Der er 

dynamik og god udvikling. Vi fremhæver fortsat, at 

det er vigtigt at inddrage almindelige lærere for at få 

de gode tanker udbredt.  

7.  Kongres 2021 Følg med her 

Signe deltager i udviklingsforum mandag 1. nov 

CT bestiller overnatning og melder til kongresfest. 

8. F

o

l 

Meddelelser 

• FU 

• HMU/CMU 

• HØ 

• BLF-tema/info 

• TR-møder 

• Arbejdsmiljø 

• FH 

Cindy og Signe har været på strategiseminar om 

A20 med fokus på samarbejdssporet. Der er et 

godt og frugtbart samarbejde med KL og 

skolelederforeningen også centralt. 

Cindy er i A20 følgegruppen som skal komme 

med input til hovedstyrelsen bl.a. via 

opfølgningsinterviews med TRene til internatet. 

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-november-2021
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• LL 

 

CMU: FFB og udbredelse. Vi har mange 

medlemmer som bokser med at få anerkendt 

anciennitet. Der bliver brugt uforholdsmæssigt 

meget arbejdstid fra skolesekretærerne. 

TR-møder Vi arbejder med en ny form med mere 

inddragelse bl.a. via temadrøftelser. 

Arbejdsmiljø: Mai-Britt deltog via Teams i HØ-

AM. Pres på AMRene i forb. med A20. Mai-Britt 

har været på AMR-kursus i DLF. Andre 

kommuner har bedre AMR-betingelser. Vi 

arbejder på at komme på niveau med dem. Mai-

Britt skriver til AMRene bl.a. vedr. anmeldelse af 

arbejdsskader. Opgaveoversigter kan bruges som 

dokumentation for arbejdsbyrde, også derfor er 

det vigtigt, at de er fyldestgørende. John 

undersøger ”Danmarkskortet”. 

BLF-info God efterårsferie, samt lokalaftale og 

opgaveoversigter. 

FH-repræsentantskabsmøde den 12. oktober CT, 

JL, CD, SB. Signe er med i arbejdsgruppe vedr 

skolekontakt. 

LL: møde med Hissam. Vi aftalte at mødes med 

Læreruddannelsen på Bornholm, bl.a. fokus på 

grøn dannelse og øget praksissamarbejde, hvilket 

også blev drøftet på møde i uddannelsesforum. 

 

 

9.  Eventuelt 

 

Der er inviteret til møde med lærerne i 

mellemformerne i eftermiddag. 

Temadag den 26. nov. 
 


