
 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær :   Philip L. Brand  d: 3. november 2016 Kl. 8.30 til 11.30  

 
Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

Godkendt 

Punkt: 3) Evaluering af TR/AMR temadag d. 28. 

okt. 2016 samt drøftelse vedr. videre arbejde med 

Den Involverende/Organiserende Fagforening.  

/drøftelses/beslutningspunkt 

KS skal evaluere på TR/AMR temadag d.28. oktober 

2016. mht. 

 Indhold. 

 Rammer. 

 Hvorvidt temadagen ”kom i mål” 

 

Endvidere skal KS drøfte og beslutte videre strategi 

og tiltag i forbindelse med Den 

Involverende/Organiserende Fagforening herunder 

bl.a. 

 En forsat politisk- og konkret handleorienteret 

indsats i TML – hvordan gør vi det? 

- Faglig klub! 

- TR/AMR (1 til 1 møder) 

- Det politiske niveau i kommunerne 

(kommunalvalg 2017) 

- Os selv som KS 

 Ny temadag evt. med Deltager DK først i 2017 

 Andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/PLB 

Rammer for dagen/info var ikke tilstrækkelig 

tydelig. Fra dagens start. 

  

Indlæg med Henrik Olsen m. Neessund Færgen 

var meget understøttende for resten af dagen. 

 

Rigtig godt med indlæg fra TR – gjorde dagen 

levende og vedkommende. Bør bruges 

fremover. 

 

Fælles værdisæt/normsæt og ikke ”spilleregler” 

 

Fine debatter mellem indlæggene. 

 

Gruppearbejde manglede. 

 

Rammer i huset var ok. 

 

Ærgerligt at dagen ikke afsluttede som tænkt 

med fælles refleksion over hvad vi gør med ”alt 

det nye” 

 

Det er KS opgave at skabe handlemuligheder 

lokalt på de enkelte arbejdspladser. 

Handlemuligheder, som medvirker til at der på 

arbejdspladsen skabes et godt og trygt 

arbejdsmiljø for den enkelte og for 

fællesskabet. 

Dette gøres bl.a. gennem 1 til 1 samtaler med 

TR og AMR. 

Deltagelse i møder hvor KS understøtter 

processer (som på Sydmors Skolen) 

 

PLB kontakter Deltager DK for yderligere 

aftale om temadag først i 2017. 
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Kommunevalg:  

 1 til 1 møder med borgmesterkandidater 

+ evt. andre politikkere.  

 Møder partiforeninger. 

 Lyttemøder på skoler – forår 2017 

 Vælgermøde!! 

 

Punkt: 4) Lønforhandling Thisted kommune - 

Forhåndsaftale 

/Drøftelse og Beslutningspunkt 

KS skal drøfte strategi og politik i forbindelse med 

kommende lønforhandling i Thisted Kommune. 

/PLB 

Drøftet. 

Punkt: 5) Registrering af Lærernes arbejdstid. 

/Drøftelse og beslutningspunkt. 

KS skal forholde sig til kredsudsendelsen nr.073/2016 

/TA 

Drøftet 

Punkt: 6) Budget og regnskab 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

KS skal forholde sig kommende regnskabs- og budget 

procedure.  

PLB 

Drøftet 

 

 

 

 

 

 

.   

Punkt: 7) vejledernetværk på skolekom. 

/drøftelse/beslutningspunkt 

Kort statusopdatering vedr. dette punkt. 

 

 

 

PLB 

På møde med faglige vejledere i Thisted 

kommune blev behovet for faglige netværk for 

vejledere drøftet. Kredsen tilkendegav, at 

kunne oprettet og servicere et sådanne netværk, 

såfremt de tekinske evner rakte til det. 

KS skal drøfte og evt. beslutte arbejdet med 

oprettelse af netværk og servicering af samme 

for vejlederne i begge kommuner. 
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Punkt: 8) Kredsens Juleafslutning 
/Beslutningspunkt 

KS skal fastlægge dato og sted for kredsens 

juleafslutning. 

/PLB 

Tirsdag d.20/12 2016 afholdes fagpolitisk 

juleafslutning i Thisted. 

Punkt: 9) Orientering. 

 

Delegeret møde i DLF. d.21/11 2016 

Punkt: 10) KSN samarbejdet.  

 

  

 

Punkt: 11) Punkter til næste KS møde. 

 

Budget og regnskab. 

Maling af førstesal Skolegade 17 

Sydmors og Hannæs skolen. 

Den involverende/organiserende fagforening. 

Registrering af arbejdstid. 

Fælles forståelse. 

Punkt: 12) Evt.  

 


