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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/drøftelsespunkt 

/PLB 

TA vælges som kasserer, da nuværende 

kredskasserer gerne vil frigøres fra funktionen. 

TA er i forvejen frikøbt 3 dage til 

hovedstyrelsesarbejde og 2 dage til FTR 

funktion i Morsø kommune. TA afregnes 

derfor  med funktionsløn kr. 20.800. Midlerne 

findes indenfor budget til frikøb og vederlag. 

 

Punkt: 4) Kommunalvalg 2017 

/Drøftelse og Beslutningspunkt 

 

KS skal samle op på iværksatte initiativer i forhold til 

KV 2017 herunder møder m. partier og 

byrådspolitikkerne. 

 

For at styrke kredsens kommunikation frem til KV 17 

skal KS skal drøfte muligheden for at indsamle 

information om medlemmernes viden om- og 

holdning til:  

 Implementering af folkeskolereformen i begge 

kommuner.  

 Effekter af lærernes nuværende arbejdsvilkår i 

forhold til trivsel, tillid og kvalitet i 

opgaveløsningen.  

Indhentning af information i forhold til ovenstående 

kan ske via Survey. 

/PLB 

 

 

 

 

Borgmesterkandidat topmøde i forbindelse med 

kredsens GF. Vigtigt at TR gør opmærksom på 

GF og Borgmestertopmødet, så vi får stor 

medlemsopbakning til arrangementet. 

  

 

KS arbejder videre med lokale undersøgelser 

vedr. implementering af reform og 

arbejdsvilkår. 

 

Der hentes inspiration i Litteraturstudie fra 

Rambøll: Hvordan styrkes lærernes 

engagement og professionelle ansvar og 

KORA rapport: En længere og mere varierede 

skoledag.  

 

Punkt: 5) Generalforsamling marts 2017 

/Drøftelse og beslutningspunkt. 

 

Status på planlægning af GF 2017 drøftes. 

/PLB 

 

 

 

Indlæg til GF blad sendes til TA senest d. 20/2 

2017. 

Drøftet. 
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Punkt: 6) TR/AMR temadag d. 19. maj. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

KS skal drøfte videre proces i forhold til TR/AMR 

temadag herunder: 

 Praktiske forhold så som indkaldelse, frikøb, 

program og forplejning. 

 Målsætning for dagen. 

 Kommunikation til Deltager Danmark 

 

 Andet 

/PLB 

 

 

 

Deltager Danmark vil stå for første halvdel af 

dagen ved Rune Baastrup. 

 

Klar på egen rolle – hvilke indsatser vil vi 

have. 

Accept og anderkendelse af et ”rolleskift” – 

lederskab.  

Tegn på hvornår vi arbejde involverende.  

1 til 1 mødet ”snuse til” og arbejde med. 

 

Punkt: 7) Drøftelse vedr. Fælles Forståelse i begge 

kommuner. 

/Drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

KS skal drøfte videre strategi i forbindelse med 

kredsens forhandlinger om indgåelse af nye Fælles 

Forståelser i begge kommuner. 

/PLB 

 

 

 

 

 

Drøftet. 

Punkt: 8) Fælles kommunikationsplatform i DLF 

/drøftelsespunkt. 

 

Der arbejdes på en fælles kommunikationsplatform i 

DLF. KS skal drøfte form, formål og anvendelighed 

af den fæles kommunikationsplatform. 

/TA 

 

 

 

 

Udsættes til KS mødet d. 23. feb. 2017 

Punkt: 9) Evaluering af medlemsmøde med Mette 

Fredriksen. 

/evalueringspunkt. 

 

KS skal evaluerer medlemsmøde med Mette 

Fredriksen. 

 

 

/PLB 

 

 

 

 

Godt og udbytterigt møde med høj relevans. 

 

Der arbejdes på et Fyraftensmøde i Morsø 

Kommune hvor Mette Fredriksen forventes at 

deltage.  

 

For lav medlemsdeltagelse. 
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Punkt: 10) DLF medlemsundersøgelse. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

KS skal forholde sig til og drøfte betydningen af 

medlemsundersøgelsen hvad angår besvarelserne for 

Thy – Mors Lærerkreds vedkommende. 

/TA 

 

 

 

 

Drøftet 

 

Punkt: 11) Frivillige i skolerne. 

/drøftelsespunkt 

 

KS skal drøfte graden af anvendelsen af frivillige i 

undervisningen på skolerne i begge kommuner. 

/TA 

 

 

 

 

Udsættes til KS møde d. 23/2 2017 

Punkt: 12) KSN samarbejdet  

Møde med UCN vedr. afklaringsaftaler i 

forbindelse med linjefagskompetencedækning 

mellem leder og lærer. 

Spørgsmål vedr. dette drøftes med TR.  

Spørgeskema er udsendt til TR. 

 

Punkt: 13) Orientering 

 

 

Punkt: 14) punkter til næste møde  

Budget. GF, Arbejdsmiljø, Forhandlinger, 

Forflyttelser,  

 

Punkt: 15) Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


