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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

Punkt. 3) Opsigelse af lønforhåndsaftale Thisted 

Kommune. 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

Thisted Kommune har opsagt Lønforhåndsaftale 

gældende for lærere og BHK ledere i folkeskolen med 

virkning fra 1/8 2017. 

 

TML har begæret forhandling. 

 

KS skal drøfte og beslutte strategi i forbindelse med 

forhandlingerne herunder KS politik i forhold til 

udmøntning af NY løns midlerne. 

/PLB 

I forbindelse med forhandlinger kan der 

tilkøbes ekstern konsulenthjælp. 

 

Punktet drøftet. 

Punkt: 4) Uenighed vedr. funktionstillæg for Flere 

arbejdspladser jf. Lønforhåndsaftale Thisted 

Kommune. 

/drøftelse/beslutning 

TML og TK har konstateret en uenighed vedr. 

udmøntning af F tillæg for flere arbejdspladser i 

forhold til vejledere, som skal vejlede på flere skoler 

under flere ledelser. 

 

Der arbejdes på udformning af et uenighedspapir, som 

sendes til de centrale parter. 

 

KS skal drøfte strategi i den anledning. 

 

/PLB 

 

 

 

 

Thy – Mors Lærerkreds afventer svar fra 

Thisted kommune vedr. kredsens fremsendte 

forslag til uenighedspapir. Dette er et 

sammenskriv af kommunens oplæg og 

kredsens oplæg. 

 

 

 

Punkt: 5) vejledernetværk på skolekom. 

/drøftelse/beslutningspunkt 

På møde med faglige vejledere i Thisted kommune 

blev behovet for faglige netværk for vejledere drøftet. 

Kredsen tilkendegav, at kunne oprettet og servicere et 

sådanne netværk, såfremt de tekinske evner rakte til 

det. 

CH arbejder videre med vejledernetværk på 

Skolekom. 
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KS skal drøfte og evt. beslutte arbejdet med oprettelse 

af netværk og servicering af samme for vejlederne i 

begge kommuner. 

/PLB 

Punkt: 6) ”Den alternative kvalitetsrapport”  

/Idepunkt/ 

Til det videre politiske arbejde i TML ønskes en 

fælles overvejelse vedr. udarbejdelse af en ”alternativ 

kvalitetsrapport.  

 

Tænkningen er at den kommunale kvalitetsrapport 

som politisk styringsredskab, kan fremstå 

endimensionel og med en egensindig vinkling på 

skolevæsnets problemer, udfordringer og løsninger på 

samme. Det politiske niveau får derved ikke det fulde 

billede af skolevæsnets ”tilstand”. 

 

Ved at udarbejde en alternativ kvalitetsrapport læner 

vi os om af et styringsværktøj, der er kendt af 

politikkerne, som derigennem kan ”låne” en hvis 

legitimitet fra den officielle kvalitetsrapport. 

 

Kredsens alternative kvalitets rapport/tilstandsrapport 

kan bruges, som afsæt til at etablere en politisk dialog, 

og til at lokalisere problemer og skitsere evt. 

løsninger. 

 

Man kan forestille sig hørringer, pressemeddelelser 

samt andre tiltag. 

 

/PLB     

 

Målsætning 

 Skabe debat 

 Tilvejebringelse af fakta/viden 

 Dialog med det politiske niveau 

 Sætte en dagsorden 

 Baggrund for valide og holdbare 

politiske beslutninger 

 Involvering af medlemmer 

HVORDAN!!!  

- faglig klub 

- ”diamanten” 

Punkt: 7) Orientering 

Nyt fra DLFa (CH) 

TR konference 2017 (CH) 

Temamøde for (udvalgte) medlemmer m. Mette 

Fredriksen om læringsplatforme. 

Status på medlemsmøder. 

 

Det går godt i DLFa 

Kort orientering fra CH.   

Der findes nye dato. 

 

Svend Kreiner og Svend Brinkman 
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Punkt: 8) KSN samarbejdet. 

  

 

Punkt: 9) Punkter til næste KS møde. 

 

 

Punkt: 10) Evt.  

 


