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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

Punkt. 3) Gennemgang af regnskab og budget 

herunder hensættelse af midler til uddannelse af 

TR og KS medlemmer. 

/Status/beslutningspunkt 

Jf. generalforsamlingsbeslutning vedr. hensættelse af 

midler til uddannelse af TR og KS medlemmer skal 

KS følge op på denne beslutning. 

/PLB 

 

 

 

 

 

 

Hensættelse af midler til uddannelse af KS og 

TR under punktet lang gæld i regnskabet. 

Punkt: 4) Opsamling på kredsudsendelserne 

025/16 og 026/16 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

KS skal følge op på kredsudsendelserne 025/16 og 

026/16. 

 

Nr. 025/16 vedr. procedure for lokale 

arbejdstidsforhandlinger og aftaleindgåelser. 

 

Nr. 026/16 vedr. møde om pædagogiske forhold. 

/PLB 

 

 

 

 

 

 

Indholdet af KS udsendelsen tages op på 

kommende TR møde d. 29/4 2016. 

 

TML har ikke yderligere til dagsordenen til 

regionale møder for pæd. ansvarlige og 

Kredsformænd.     

Punkt: 5) Undervisning på flygtninge/indvandre 

området 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

KS skal drøfte videre strategi på flygtninge/indvandre 

undervisningsområdet. 

/PLB 

Der har været afholdt møde m. Thisted 

Kommune. Se bilag.  

 

 Rovvig Skole – ansættelse sker efter DLF 

overenskomst. 

 

Voksenundervisningen på flygtningeområdet 

varetages af firma A2B – stor usikkerhed om 

hvorvidt der er tegnet overenskomst.  

Punkt: 6) Det videre politiske arbejde i KS 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

KS skal drøfte det videre politiske arbejde jf. drøftelse 

på temamødet d. 10. marts 2016. 

Herunder specifikt: 

 Opsamling på arbejdstidskonference 

 

 

 

 

 

Svært at tænke nyt i forhold til arbejdstid. 
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 kredsens indsats i forhold til  

            velfærdsdagsordnen. 

 

 Faglige fællesskaber (undersøgelse TA) 

 

 Strategi for anvendelse af hjemmeside og FB 

 

 Arbejdstid Morsø kommune m. opsamling fra 

møde med TR og skolelederne  

/PLB 

Efter møde med FOA Thisted/Morsø 

iværksættes pt. ikke lokale initiativer i forhold 

til demo eller andet vedr. velfærdsdagsordnen.  

TML efterspørger undersøgelse fra Silkeborg 

Lærerkreds. 

Større opmærksomhed rettes mod kredsens 

hjemmeside. 

Dagen efterlader stort fortolkningsrum for det 

videre arbejde. 

 

Punkt: 7) Orientering 

 

Møde m. UCN vedr. kompetenceudviklingsprojekt i 

Region Nord m. Mærsk midler. PLB 

 

Fremlæggelse af ”analyse vedr. LSP projektet” CH 

 

TR konference i samarbejde med Skive/Viborg 

Lærerkredse. 

 

Evaluering af kredsens volleyball arrangement. 

 

 

 

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? 

 

 

PLB orienterede. Der skal være fokus på 

fagteams på skolerne. 

 

CH orienterede. 

 

Afklares på møde d. 10. maj de tre kredsen 

imellem.  

 

Stævnet forløb til fuld tilfredshed for alle – stor 

succes – og ros til Charlotte Holst og Kirsten 

Ravn. Godt 100 deltagende medlemmer og 60 

til spisning 

Vi mangler tilbagemeldinger fra TR i form af 

kopi af brev. 

 

Punkt: 8) KSN samarbejdet. 

Der har været afhold møde i Kursusforum og FF. 

  

PLB orienterede. 

Punkt: 9) Punkter til næste KS møde. 

 

Røde Kors 

TR konference 

”Hvad skal vi med skolen” projektet. 

Punkt: 10) Evt.  

 


