
 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær :   Philip L. Brand  d: 17. marts 2016 Kl. 12.30 til 15.00  

 
Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

 

Godkendt 

Punkt. 3) Evaluering af GF og med fyraftensmøde 

med ABC 

/evaluering/beslutningspunkt 

 

Der ønskes en kort evaluering af GF og  

 

medlemsmøde med ABC d. 8. marts 2016. 

 

 

 

Status på udgift i forbindelse med samme. 

 

 

 

 

 

KS skal fastsætte dato for GF 2017 

/PLB 

 

 

 

 

 

Det var en fin afvikling af GF 

 

Godt med ABC deltagelse. Spørger om ABC 

om han kan 2017. 

 

 

Der er forbrugt ca. 21.500 kr. udover kørsel. 

Dårligt med 15 fraværende medlemmer, som 

havde tilmeldt sig spisning. KS overvejer 

hvilke tiltag, der skal gøres fremadrettet. 

 

 

GF 2017 afholdes d.7. marts 2017 i Øster Jølby 

Forsamlingshus 

Punkt: 4) Udarbejdelse af høringssvar vedr. 

udfasning af modtagerklasser i Thisted Kommune  

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

 

Thisted Kommune påtænker at udfase 

modtagerklasserne på Rolighed, Tilsted og Tingstrup 

skoler. Hensigten er, at eleverne fra disse klasser skal 

undervises på deres distrikt skole fortrinsvis i 

normalundervisningen. 

Det er hensigten, at oprette et kompetencecenter på 

Sjørring skole hvorfra lærere med kompetencer i 

tosprogs undervisning kan rekvireres fra. 

 

Der er endnu ikke truffet en endelig politisk 

beslutning. Derfor er forslaget sendt til høring. 

 

 

 

 

 

Kredsens høringssvar kan tage følg. form. 

 Forord ”en spade for en spade” 

 Pointer (ingen sikker viden mht. 

integration, læringsudbytte, øget pres på 

klasselæreren, lærerkompetencer, større 

krav til skole/hjem samarbejdet, 

tolkning) 

 Sammenspil mellem reform/arbejdstid 

 Lærerkompetencer til opgaven på 

distrikts skolerne. 

CH og PLB arbejder sammen om udarbejdelse 

af høringssvar. 
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Kredsen skal udarbejde eget høringssvar, samt udkast 

til et høringssvar fra BFU MED. 

 

Se i øvrigt Houlkær Skole i Viborg Kommune. 

/CH/PLB 

 

 

 Høringsfrist er d.6. april 2016   

Punkt: 5) Undervisning på flygtninge/indvandre 

området 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

 

KS skal drøfte videre strategi på flygtninge/indvandre 

undervisningsområdet. 

 

Svend Hviid giver en kort orientering. 

/PLB 

 

 

 

 

Uledsagede flygtningebørn undervises efter 

folkeskoleloven. Der er ikke tale om en intern 

skole, da eleverne kommer fra Børnecenter 

Vestervig. Området er overenskomstbelagt, og 

det er DLF der har overenskomsten. Der er 

valgt TR. 

 

Voksne flygtninge/asyl undervisningen 

området er IKKE overenskomstbelagt. Dette 

afklares centralt i LC regi.  

 

I Thisted kommune er der ansat 

forvaltningschef, som fremover forholder sig til 

alle områder i forhold til ovenstående. Der er 

aftalt møde med Chef og Direktør Lars Sloth 

for videre afklaring. 

 

Morsø Kommune. 

A2B har kontrakt med Morsø Kommune. Der 

er ikke tegnet overenskomst, hvilket er 

ensbetydende med, at der ikke gælder de 

overenskomstmæssige forordninger på dette 

område. 

TML kan pt. ikke anbefale medlemmer af 

DLF/TML at tage arbejde hvor A2B har 

kontrakt med Morsø Kommune.  
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Punkt: 6) Det videre politiske arbejde i KS 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

 

KS skal beslutte hvorvidt KS ønsker at udsende 

pressemeddelelse på baggrund af 

medlemsundersøgelse. Se kredsudsendelse nr. 20. 

 

 

 

 

 

KS skal drøfte det videre politiske arbejde jf. drøftelse 

på temamødet d. 10. marts 2016. 

 

/PLB 

 

 

 

 

Der udsendes ikke pressemeddelelse. Status på 

medlemsundersøgelse vedr. arbejdsforhold kan 

bruges i andre sammenhænge.  

 

 

Der planlægges med Faglig Klub møderække i 

september, oktober, november 2016.  

 

Der planlægges med en KS temadag d. 7.april. 

hvor der arbejdes videre med Strategi. 

Punkt: 7) Orientering 

 

Status på kredsens aktivitetskalender herunder 

arbejdet med TR konference i samarbejde med 

Skive/Viborg Lærerkredse. 

 

Status på kredsens volleyball arrangement. 

 

Status på fælles TR møde d.26/2 2016 

 

Orientering om brev til medlemmer vedr. centrale 

initiativer, kreds initiativer og TR initiativer i 

forbindelse m. bilag 4. Hvor langt er TR i den 

videre proces? 

  

 

 

 

 

CH er tovholder på TR konference. 

 

Alt ok 

 

Intet at bemærke 

 

Der forespørges i TR udsendelse d.17. marts. 

Punkt: 8) KSN samarbejdet. 

  

Intet at bemærke. 

Punkt: 9) Punkter til næste KS møde. 

 

 

Eva.af TR/skoleledermøde Morsø kommune. 

Opsamling arbejdstidskonference. 

Medlemsmøde med LP 

 

Punkt: 10) Evt.  

PLB dækker tlf. i påsken. 

 

 


