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Fraværende:  

 - 1 - 

 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

Punkt: 3) Regnskab og budget  

/Beslutningspunkt 

KS skal forholde sig til senest fremsendte 

budgetprocedure herunder: 

 Tidsplan for proceduren 

 Teknisk regnskab 

 Forslag til aktiviteter, som har indvirkning på 

budgettet herunder kredskontorets 

åbningstider. 

 Møde med pensionistudvalget d.  

 

 

 

/PLB 

Regnskab gennemgået. 

 

Særlig Fond gennemgået – der er en indtægt fra 

Rational Invest på 75.730 kr. 

 

Teknisk budget godkendt. Kontingentet 

fastholdes på alle fraktioner. Medlemstal for 

fraktion 1 og 2 sættes til 675. Udgift til ekstern 

delegeret nedsættes til 20.000 kr. fra 35.000 kr. 

 

Møde m. pensionistudvalget aftalt til d. 20. dec. 

2016 

 

Kredskontorets åbningstider fastholdes. 

Punkt: 4) TML og Den involverende fagforening 

/Drøftelse og Beslutningspunkt 

KS skal drøfte og beslutte konkrete aktiviteter, som 

understøtter KSs ønske om at arbejde involverende og 

organiserende. 

 1 til 1 samtaler – hvem gør hvad, hvornår og 

med hvem? (dem vi aldrig taler med) 

 Fastholdelse af allerede iværksatte initiativer 

bl.a. Hannæsskolen og Sydmors skolen – 

hvem og hvordan? 

 Kommunalvalg 2017 – politiske lytte møder – 

vælgermøder – 1 til 1 samtaler med 

politikkerne i byrådet – møder m. 

partiforeninger. 

 GF marts 2017 – hvordan involverende?   

 TR/AMR temadag- tilsagn fra Deltager DK – 

hvad vil vi med dagen? 

På de konkrete initiativer bør KS udarbejde en 

kampagneplan.  

Referat fra KS møde d.3/10 2016 

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 enkelt og 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. 

 

KS planlægger med samtaler på skoler, hvor 

der er iværksat initiativer sammen med 

kredsen. 

Indsats vedr. kommunalvalget drøftet. 

GF – ”få andre til at holde beretningen” Anders 

Bondo 

Det dobbelte styresystem, snefnugs model, 1 til 

1samtalen, ”Lederskab er at tage ansvar”, team. 
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/PLB ,arbejd selv.  

Punkt: 5) Generalforsamling marts 2017 

/Drøftelse og beslutningspunkt. 

KS skal forholde sig kørerplan for GF 

Forespørgsel om Anders Bondo kan deltage i GF er 

sendt afsted. 

/PLB 

Køreplan tilrettet. 

ABC kontaktet – mangler tilsagn. 

Start tidspunkt tilrettes afhængig af ABC. 

GF blad. TA ansvarshavende redaktør. 

Punkt: 6) Ny ressourcetildelingsmodel til 

folkeskolen i Thisted Kommune 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

KS skal drøfte overordnede tilgange til et høringsvar 

vedr. ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolen i 

Thisted Kommune. 

Bilag medsendes. 

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. 

 

Punkt: 8) Forhandlinger med kommunerne. 
/Drøftelsespunkt. 

Løn og Fælles forståelser. 

/PLB 

Drøftet 

Punkt: 9) Orientering. 

 

 

Punkt: 10) KSN samarbejdet.  

 

  

 

Punkt: 11) Punkter til næste KS møde d. 8. 

december 2016. 

Budget og regnskab. 
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Løntjek 

Inklusionsundersøgelse 

 

 

Punkt: 12) Evt.  

 


