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 - 1 - 

 

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 drøfte status på aktiviteter og politisk 

situation i kommunerne frem mod KV 17. 

Herunder: 

 Kaffemødeaktivitet  

 Vælgermøder – form/indbydelse/målgruppe 

 Medlemsinddragelse/involvering til hvad, 

hvornår og hvordan. 

 Liste over medlemmer, som vil involverer sig 

i forskellige emner. 

 Omverdens analyse herunder vurdering af 

mulige allierede. 

 Spørgeskemaer eks. om Arbejdstid/ Thisted, 

den lange skoledag forældre.      

Situationen er ikke længere den samme i begge 

kommuner set med aftaleøjne, hvilken betydning skal 

det have for indsatsen i kommunerne? 

 

/PLB 

 

 

 

Kaffemøder giver gode relationer til 

politikkerne. Indsatsen forsætter.  

 

Indbydelser til vælgermøder sendes til 

spidskandidaterne fra partierne. I dette brev 

spørges også til emner /temaer som de måtte 

finde relevante. /CH 

 

TML - Inklusionsdagsorden. Skolestruktur 

Thisted. 

 

Skriv til forældre rep. vedr. temaer/emner med 

skolerelevans i forbindelse med KV 17.  

 

Liste over medlemmer, som involverer sig i 

KV 17 sendes i august. 

 

Omverdens analyse på ”Nystrupmødet” 

 

Evt. medlemsundersøgelser drøftes på 

”Nystrupmødet”  
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Punkt: 4) Den involverende fagforening 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

KS skal forholde sig til den videre indsats i 

forbindelse med den involverende fagforening 

herunder: 

 Evaluering af TR/AMR temadag 

 Opfølgning med ny temadag m. fokus på 

KV17. 

 Konsekvens af stor udskiftning i TR/AMR 

gruppen. 

 Hvordan følger KS op på TR/AMR indsatsen 

lokalt – hvad har vi sagt, vi vil gøre? 

 Faglig klub møder i efteråret – skal vi rundt på 

alle arbejdspladser? 

/PLB 

 

 

 

 

Temadagen oplevedes som god og udbytterig. 

 

Der er disponeret over akutmidlerne resten af 

året. Der derfor ikke økonomisk basis for 

yderligere tiltag. 

Stort træk på akutmidlerne. Hvilket begrænser 

aktiviteter for TR og AMR herunder temadage. 

 

KS følger op efter sommerferien. Evt. brev 

sendes til TR/AMR 

 

KS tættere på medlemmernes arbejdsdag! Vi 

spørger TR. 

 

Punkt: 5) Arbejdstidsaftale Morsø Kommune 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

TML har indgået en arbejdstidsaftale med Morsø 

Kommune d. 29. maj 2017 med tilhørende lønaftale. 

KS skal endelig tilslutte sig disse aftaler. 

/TA/PLB 

 

 

 

TML har indgået en arbejdstidsaftale med 

Morsø Kommune d.29. maj 2017. Der er 

tilfredshed med aftalen i KS. 

 

Der forhandles fortsat på en lønaftale. 

Punkt:6) Kredskontorets åbningstider 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

KS skal drøfte kredsens åbningstider. 

/TA 

 

 

 

 

Drøftet. 

 

Punkt: 7) Kredsudsendelser nr. 35c, 46, 47 og 49  

/Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt 

 

KS skal drøfte betydning og konsekvenser af 

ovenstående kredsudsendelser herunder hvorvidt 

TML skal gøre sig særlige tiltag i samme forbindelse. 

/PLB 

 

 

 

KS vil fremover behandle fremtidige KS 

udsendelser løbende på KS møder. 
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Punkt: 8) Orientering fra KSN samarbejdet. 

 

 FF konference 

 Forumsmøder 

 

 

 

Drøftet 

Punkt: 9) Orientering 

 

 Orientering fra kassereren 

 Møde m. MU superbrugerne på Mors. 

 CH gav orientering fra styregruppemøde for 

Program For Læringsledelse.  

 

 

 

 

Møde for MU vejlederne i begge kommuner. 

Punkt: 10) punkter til næste møde 

 

KS udsendelse 0.47 og 0. 35.c 

Punkt: 11) Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


