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Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

Punkt:3) TR/AMR temadag d. 28. okt. 2016 

/drøftelses/beslutningspunkt 

KS skal drøfte afvikling og indhold på TR/AMR 

temadag d.28. oktober 2016. 

Forslag til indhold. 

 Indtastning af undervisningstimetal (DLF 

projekt) 

 TR/AMR’s fokuspunkter ved skoleårets 

planlægning og afvikling. 

 En lokal skoleindsats eks. konvertering af 

understøttende uv. til to lærerordning. (oplæg 

v. Anette Vestergaard og TR suppleant – 

Snedsted skole) 

 MED Ret/Pligt 

 Snitflader mellem TR/AMR’s arbejdsområder 

/PLB 

Der arbejdes videre med punktet En lokal 

skoleindsats. 

Anette Vestergaard og Lotte Berg fra Snedsted 

skole kontaktes for oplæg. 

 

Det forventes at emnet tager en halv dag. 

 

KS arbejder videre med dagens indhold og 

form. 

Punkt:4) Status på Budget 17 i kommunerne. 

/Beslutningspunkt 

Kort statusopdatering på kommunernes arbejde med 

budget 17. 

/PLB 

I Morsø Kommune skal der i alt spares 16,3 

millioner og 5,3 millioner på børne og 

kulturområdet.  

I Thisted Kommune foreligger en 

rammebesparelse på 7 millioner på 

folkeskoleområdet. Direktionen ønsker en 

omfordeling så besparelsen imødegås. Endnu 

ingen politisk afklaring. 

 

Punkt:5) Kongres 2016 

/drøftelsespunkt 

TA giver en kort statusopdatering på kongres 2016 

/TA 

TA gave en kort orientering om kongres 2016.  

Punkt: 5) Medlemsfolder Derfor være medlem af … 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

KS skal forholde sig til medlemsfolderens form og 

indhold, så folderen fremstår opdateret.  

PLB 

 

CH foretager en opdatering af medlemsfolder. 

 

 

 



 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær :   Philip L. Brand  d: 8. september 2016 Kl. 12.00 til 14.00  

 
Fraværende:  

 - 2 - 

 

 

.   

Punkt: 6) vejledernetværk på skolekom. 

/drøftelse/beslutningspunkt 

Kort statusopdatering vedr. dette punkt. 

 

 

 

PLB 

CH arbejder videre med Google Drev i forhold 

til oprettelse af et vejledernetværk. 

 

Punkt: 7) ”Den alternative kvalitetsrapport”  

/Idepunkt/beslutningspunkt 

PLB foreslår, at et evt. arbejde med ”den alternative 

kvalitets rapport” som et egentligt produkt henlægges. 

 

KS skal drøfte hvorvidt der kan være andre tiltag, som 

ville kunne sætte folkeskolen på dagsordenen evt. i 

forbindelse med kommende kommunalvalg og 

kommende budgetforhandlinger i kommunerne. 

 

 

 

PLB 

 

 

 

 

 

KS drøfter videre hvilke tiltag der kan gøres i 

forhold til kommende kommunalvalg. 

Punkt: 8) Orientering. 

Julevin eller andet??  

Lærerens DAG d. 5/10 2016 evt. tiltag 

Lighthouse projekt på YouTube. 

  

Der kan vælges anden julegave end julevin eks. 

chokolade. 

Brev til kommunerne. 

3 videoer til hjemmesiden og FB vedr. 

forskning i undervisningen. 

 

Punkt: 9) KSN samarbejdet.  

KSN konference 

  

 

Punkt: 10) Punkter til næste KS møde d.3/10 kl. 

12.30. 

Kongres 2016 

TR/AMR temadag. 

Kommunalvalg indsatser. 

 

 

Punkt: 11) Evt.  
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