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Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende dagsorden  

Punkt: 3) Opsamling på ansættelse af ny konsulent 

/Beslutningspunkt/drøftelsespunkt 

 

KS har ansat Hanne Dyrborg som ny konsulent i 

kredsen. Hanne tiltræder pr. 15. august 2018. 

 

Hanne ansættes efter gældende overenskomst for 

konsulenter indgået mellem SAKS og PDK. 

 

Der er aftalt et overlap med kredsens nuværende 

konsulent. Overlappet aftales med mulighed for 

fleksibilitet i tilrettelæggelsen af overlappet. 

 

KS skal afklare yderligere tiltag, som kan give Hanne 

Dyrborg indsigt og forståelse for kredsens arbejde. 

 

Indkøb af IT udstyr til konsulent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS skal evaluerer på ansættelsesforløbet. 

 

 

/PLB 

 

 

 

Det aftales med Svend Hviid, hvordan han 

honoreres for evt. fleksibelt overlap efter 

ansættelses ophør. 

 

 

 Ny konsulent deltager i løntjek på en 

arbejdsplads.  

 Besøger A-kassen i Aalborg. 

 Deltager i rundbordssamtale. 

 Besøgsdag i kommunerne. 

 PDK netværk i Nordjylland. 

 

KS inddrager ny konsulent, når planlagt 

overlap er afsluttet om bl.a. 

 Kredsøkonomi 

 Kredsstyrelsen. 

 Politiske indsatser. 

 Faglig Klub. 

 TR møder. 

 

 

 

Godt stillingsopslag m. uddybende bilag. 

Mange kvalificerede ansøgere. 

Gode samtaler. 
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Punkt: 4) OK 18 + ekstra ordinær kongres. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

 

I forbindelse med OK 18 forløb har kredsen været 

involveret i en række lokale initiativer og tiltag. 

Kredsen har haft udgifter i forbindelse med denne 

indsats. Der ønskes en udredning af de økonomiske 

forhold i den forbindelse. 

 

Kredsen har samarbejdet politisk med den øvrige 

”lokale” fagbevægelse i forbindelse med OK 18. 

KS skal drøfte, hvordan og hvorvidt dette samarbejde 

skal udbygges og understøttes. Ligeledes skal KS 

medtænke de politiske muligheder i et lokalt 

fagpolitisk samarbejde. (evt. tema til Nystrup mødet i 

august) 

 

/PLB 

 

 

 

 

Der er i KSN samarbejdet søgt midler fra den 

centrale Særlig Fond. Ansøgningen er 

imødekommet således, at udgifterne i 

forbindelse med fælles arrangementer i 

Nordjylland dækkes.  

Evt. udgifter med lokale tiltag dækkes af 

kredsens egen Særlig Fond. 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt: 5) ”Ny start” i Thisted og Morsø kommune. 

/drøftelse/beslutningspunkt 

 

DLF har afholdt ekstra ordinær kongres i forlængelse 

af urafstemningen om OK 18 resultat. KS skal drøfte 

betydning af vedtagelse truffet på den ekstra ordinære 

kongres. 

 

KS skal drøfte, hvordan kredsen kan løfte ”ny start” 

projekt i Thisted kommune. 

 

/KS 

 

Brainstorm: 

Udarbejdelse af ”Kampagneplan”  

 

Interessentanalyse. (Målgrupper) 

 

Hvad vil vi med skolen. 

 Temamøder. 

 TR. 

 Medlemmer. 

 Folkeskoleidealet. 

 12 – 12 konferencer. 

 Faglig klub. 

 Politiske udvalg. 

 Maria Ørskov Akselvold. 

 Fælles Mål. Mette Frederiksen. 

 IT etik. Thomas Ploug. 

 Skoledagens længde, §16 b. 

 

Hvad vil vi, og hvad er målet? 



 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Charlotte Holst Højby 

Sekretær :   Philip L. Brand  d. 18. juni 2018 Kl. 8.00 til 11.30  

 
Fraværende:  

 - 3 - 

Punkt: 6) Persondataforordningen. 

/beslutningspunkt 

 

Se seneste kredsudsendelse vedr. status på 

pilotkredses arbejde med implementeringen af ny 

persondataforordning. 

 

/KS 

 

 

 

 

Drøftet 

Punkt: 7) Indkøb af pc til kredsens nyansatte 

konsulent 

/Beslutningspunkt. 

 

KS skal godkende indkøb af ny pc til kredsens 

nyansatte konsulent kr.11.217. 

 

/KS 

 

 

 

 

 

KS godkender indkøb af ny pc til kredsens 

nyansatte konsulent, kr. 11.217. 

Punkt: 8) Orientering. 

 

TR kurser/møder i det nye planlægnings år. 

 

 

Temadag om 10. klasse Thisted. 

 

 

Kredsøkonomi. 

 

 

 

23/11 2018: Uddannelsesdag for alle TR om 

folkeskoleloven. 

 

Temadag om 10. klasse i samarbejde med 

Skolelederforeningen i uge 34, d. 21/8 2018. 

 

TA orienterede. 

 

Punkt: 9) Punkter til næste KS møde 
 

 

 

Punkt: 10) Evt. 

 

 

 

 


