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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra 

seneste KS møde. 

 

 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

Godkendt 

Punkt: 3) Regnskab og budget  

/Beslutningspunkt/drøftelsespunkt 

 

Kredsstyrelsen indstiller til 

generalforsamlingens beslutning, at der ydes et 

funktionstillæg for kassererfunktion til Tine 

Agenskov på kr. 20.800 i nutidskroner.  

Tilrettet budget skal gennemses og endeligt 

godkendes. 

/TA/PLB 

 

 

 

Tillægget gives i 2000-niveau og beløber derfor til 

15.500.  

Skriftlig begrundelse for forslag rettet til. Se nedenfor. 

 

Begrundelse for forslag: 

Kredsstyrelsen i Thy– Mors Lærerkreds ønsker at 

udnytte de kompetencer kredsstyrelsen og 

medarbejdere i Thy—Mors Lærerkreds besidder bedst 

muligt. Derfor forslås det, at kasserefunktionen flyttes 

over på Tine Agenskov, som honoreres med et 

funktionstillæg herfor. 

Funktionstillægget på kr. 15.500 (00 niveau) er 

estimeret ud fra, at kasserefunktionen tidligere har 

udgjort et tidsforbrug på 80 timer. 

Forslag: 

Frikøbt på 375 timer (anslået værdi i 00- niveau kr. 

69.200) til kommunerepræsentanten på Mors bruges i 

regnskabsårerne 2017-2019, så længe Tine Agenskov 

sidder i hovedstyrelsen, er  kommunerepræsentant på 

Mors og kasserer i Thy– Mors Lærerkreds på 

følgende måder: 

Varetagelse af kassererfunktion af Tine Agenskov  

 kr. 15.500 (00-niveau) 

Ekstern kongresdelegeret kr. 14.880 (00-niveau) 

Opkvalificeringspulje  kr. 38.820 (00-niveau) 
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Dog således, at de tre poster til sammen ikke udgør 

mere end kr. 69.200 i (00-niveau), men at der kan ske 

indbyrdes regulering mellem Ekstern 

kongresdelegeret og Opkvalificeringspuljen. 

Fremsat af Kredsstyrelsen for Thy– Mors Lærerkreds                   

Thisted den 2.2.2017 
  

Philip Lehn Brand Formand  

Tine Agenskov Næstformand 

Charlotte Holst Høybye      Kredsstyrelsesmedlem 

    

 Budgettet godkendt. 

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. 

 

 

 

 

 

 

/PLB 

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. 

Der har været afholdt møde med Liberal 

Alliance med deltagelse af 2 lærere og 2 TR. 

I forbindelse med generalforsamling afholdes 

et borgsmesterkandidattopmøde. 

 

Punkt: 5) Generalforsamling marts 2017 

/Drøftelse og beslutningspunkt. 

 

Status på planlægning af GF 2017 drøftes. 

Tema i beretning ønskes drøftet. 

GF blad med dagsorden, regnskab og indlæg fra KS - 

status 

/PLB 

 

Bordopstilling, navneskilte. 

Håndholdte mikrofoner 

Facilitator – Torben Voss 

Indstilling af forslag vedr. kasserer PLB 

Tema – drøftet 

Flyers med OK18 temaer PLB/ 

GF-blad bliver rettidigt udsendt. 
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Punkt: 6) Trainee - talent forløb/ 

læreruddannelsen i Skive 

/Drøftelsespunkt 

 

læreruddannelsen i Skive udbyder til kommende 

studieår et særlig tilrettelagt læreruddannelsesforløb 

kaldet Trainee – talent forløb. Der er tale om en 

ordinær læreruddannelse i henhold til lovgivningen på 

området. Dog kombineres uddannelsen med en 

lærerstilling på 30 % på en Folkeskole i en af 

kommunerne. 

KS skal forholde sig til dette særlige 

uddannelsestilbud. 

/PLB 

 

 

 

 

Drøftet. 

 

 

 

 

 

 

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 giver et fyldigt oplæg. 

/TA 

 

 

 

 

Drøftet.  

KS er bekymret for om, udgifterne her til står 

mål med udbyttet. Vil det rent faktisk blive 

benyttet i det omfang, det er tiltænkt. 

Punkt: 9) Medlemsdebat frem mod OK 18 i Thy – 

Mors Lærerkreds 

/evalueringspunkt. 

 

KS skal drøfte hvordan medlemsdebatten frem mod 

OK 18 håndteres i Thy – Mors Lærerkreds. 

/PLB 

 

 

 

 

TR skal spørges om, hvordan de mener, vi får 

debatten ud til medlemmerne. 
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Punkt: 10) DLF medlemsundersøgelse. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

Opgørelse af lærernes undervisningstimetal som en 

tilbagevendende årlig indsats i foreningen. 

KS skal drøfte denne indsats. 

/TA 

 

 

 

Det er et godt værktøj, som kredsene kan vælge 

at benytte til egne undersøgelser. 

Udspringer af et forslag til samarbejder med 

andre fagforeninger om møderækker om fælles 

emner. Bidrag fra såvel organisationer som 

Morsø Kommune. 

Hvem skal trække læsset? 

 

Punkt: 12) KSN samarbejdet  

KS ønsker en evaluering af KSN-samarbejdet i 

FF. 

 

Punkt: 13) Orientering  

Skal vi have indstik i kalenderen?  

- Det skal vi ikke. 

 

Punkt: 14) punkter til næste møde  

Evaluering af generalforsamling og topmøde. 

MED-aftaler 

Forhandlinger med kommuner om fælles 

forståelser. 

 

Punkt: 15) Evt.  

 

 

 

 

 

 


