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KS-møde  
Torsdag d.10.november 2021,  

Kl. 11.00-13.00 
Tilstede: Signe, John, Christian, Mai-Britt 

Afbud:  Cindy 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
 

Godkendt 

2. Lokalaftale 
-evaluering af workshop 
28.10  
 

Det vil være dejligt med mere tid til diskussion 
Gode oplæg fra forskellige skoler 
Cirkeløvelsen modtaget meget forskelligt – godt med 
nyt, alle kom til orde, nogle oplevede det svært at 
skulle sige noget/utrygt. 
Der blev udtrykt ønske om, at der bliver lavet flere 
tilsvarende workshop. 
Vi vil stille forslag om en ny workshop med emnet 
Skoleplaner. En fællesarbejdsdag. Vigtigt at alle 
prioriterer dagen. Signe snakker med Trine 
Genforhandlinger starter medio december. 

3. Internat for TRere og 
AMR den 12.-13. nov 

Vi har styr på det 

4. Budgetopfølgning 
Budget 2022 

Vi forventer et positivt resultat for 2021. 
Vi undersøger muligheden for at kunne lave et 
korrigeret budget i forhånd til vedtægterne. Skal det 
på generalforsamlingen? Kræver det en 
vedtægtsændring? 

5. Kongres 2021 Der var stor anerkendelse af de mange opgaver, som 
folkeskolen i dag tager hånd om herunder 
inklusionsopgaven og at der er udfordringer med 
vold og trusler. Andekendelsen kom fra alle sider - 
fra ledersiden, KL og ministeren. Alle parter er enige 
om, at samarbejdet er vejen frem. 
Det centrale kontingent stiger for første i over ti år – 
det stiger med 10 kr. pr måned. 

6. Meddelelser 
 FU 
 HMU/CMU 
 HØ 
 BLF-tema/info 
 TR-møder 
 Arbejdsmiljø 
 FH 
 LL 

HMU: Karina er valgt til næstformand 
CMU: har arrangement på torsdag om ”Verdens 
bedstes bornholmske folkeskole” for alle ansatte i 
Center for skole. 
HØ: godt kursus om medlemsinddragelse, som vi 
arbejder med på TR-internatet. 
TR-møde: Næste møde d 9/12-2021, hvor 
genforhandlingen af lokalaftalen vil blive taget op. 
Der vil blive nytårsparole d. 14. januar 2022. 
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 Arbejdsmiljø: Vi har for tiden en del sagsbehandling 
FH: Der har været repræsentantmøde. Der er en 
stand til bogmessen 

7. Eventuelt 
 

KS temadag d 26/11 kl. 17.00 

 


