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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

Punkt: 3) Aktiviteter i forbindelse med KV 17. 

/Beslutningspunkt/drøftelsespunkt 

KS skal samle op på beslutninger truffet på KS møde 

d. 9. august. 2017 Se referatet fra punktet. 

 

Har KS nye overvejelser vedr. indsatsen i forbindelse 

med KV17. 

 

 

 

 

 

 

 

/PLB 

Referat fra KS møde d.11. september. 
 Politiske møder kan afvikles på Dueholmskolen 

og Østre skole. 

 Brev til skolebestyrelsesformænd sendes i uge 

37 PLB  

 Video m. politikkerne på FB senest 2 uger 

inden valget. 

 Invitation til medlemmerne sendes d. 15/10 m. 

TR udsendelsen. 

 

Referat fra KS møde d.9.august. 

Beslutning: Møderne søges afholdt på en lokal 

skole. 
 TA og PLB tager kontakt til skolerne. 

 Brev til skolebestyrelserne Invitation PLB 

 Liste over skolebestyrelsesformænd Pia 

 Video + spørgsmål PLB + CH + TA videoer ud 

på FB færdige til d.1. okt. 

 Medlemslister Involvering af medlemmerne 

TA 

 Invitation til medlemmerne til ”debatmøderne” 

CH ud efter 1.okt. 

  

Møderne afholdes som ”emnedating” 

Emnebank: Inklusion, lange skoledage, 

skolestruktur i Thisted, ”skolen som 

førstevalg”, arbejdstid i Thisted,  

 

 

Punkt: 4) Div. vedr. økonomi 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

KS skal drøfte div. økonomiske forhold herunder:  

- nye godtgørelsesregler for kørsel m.v. i 

forbindelse med kursus 

- Forsikringstilbud på huset 

- Evt. investeringsforslag 

- OK Arrangementet 

Der indhentet nye forsikringstilbud fra Thisted 

Amt. Dette er ensbetydende med en årlig 

besparelse på godt 4000. kr. samt dækning af 

garage. 

 

TA har udarbejdet nye regler for 

kørselsgodtgørelse for kursusdeltagelse for TR 

og AMR  således at TML udbetaler differencen 
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/TA mellem den kørselsgodtgørelse DLF udbetaler 

og op til statens højeste kørselsgodtgørelse som 

pt. kr.3,53. Der udbetales kun ved 

dokumentation for refusion fra DLF centralt + 

evt. andre udgifter. 

 

Investeringsforslag er under udarbejdelse.  

   

Punkt: 5) Plan for ansættelse af konsulent. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

Der skal udarbejdes en plan for ansættelse af ny 

konsulent i kredsen. 

Planen skal indeholde ca. tidsangivelser for de tiltag, 

som skal gøres i den forbindelse eks. stillingsopslag, 

samtale1 og samtale 2, ansættelsestidspunkt osv. 

/PLB 

Drøftet 

  

Punkt: 6) Den involverende fagforening forsat. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

KS skal drøfte yderligere indsats vedr. involvering af 

medlemmerne. Dette kan bl.a. gøres ved at oprette en 

”medlemsbank” af medlemmer, der ønsker at give sig 

tilkende indenfor deres specifikke fagområder. 

 

Se det vedhæftede link. Fra Aalborg Lærerforening. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGr9e5

85EMG_9VsqH-a-

wbtgdqYkV_f6eR_bnjTA8zOzd8eQ/viewform 

 

Evaluering af seneste TR møde. hvor KS trak linjerne 

op i forhold til det igangværende arbejde med TR 

gruppen. 

/PLB 

 

KS har forsat fokus på medlemsinvolvering, 

men vil ikke gøre brug af modellen fra Aalborg 

lærerforening.  

 

KS har pt. et TR netværk og medlemsnetværk, 

som KS trækker på.  

 

 

 

 

 

 

KS har indtryk af et godt møde, som både 

erfarne og nye TR havde udbytte af. Godt med 

input fra TR + faste sidepladser. 

 

KS skal forsat holde fokus på 

involveringstilgangen overfor TR gruppen. 

Punkt: 7) Orientering fra KSN samarbejdet.  

Der har været afholdt møder i kursusforum, FF. 

 

 

Punkt: 8) Kredsudsendelser 

Kredsudsendelse vedr. Løntjek drøftes. Lige som 

SH kommer ud på arbejdspladsen og afholder 

Løntjek. SH aftaler med TR tidspunkt og TR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGr9e585EMG_9VsqH-a-wbtgdqYkV_f6eR_bnjTA8zOzd8eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGr9e585EMG_9VsqH-a-wbtgdqYkV_f6eR_bnjTA8zOzd8eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGr9e585EMG_9VsqH-a-wbtgdqYkV_f6eR_bnjTA8zOzd8eQ/viewform
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øvrige kredsudsendelser, som er tilgået kredsen i en 

nærmest tsunamiagtig bølge den seneste tid. 

 

sørger for medlemmer kan få konsultation hos 

SH. 

Punkt: 9) Orientering. 

Medlemshenvendelse  

Drøftet 

  

Punkt: 10) punkter til næste møde  

Punkt: 11) Evt.  

 

 

 

 

 

 


