
 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær :   Philip L. Brand  d: 4. august 2016 Kl. 12.00 til 14.00  

 
Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

Godkendt 

Punkt. 3) Faglig Klub møder i efteråret 2016 

/drøftelses/beslutningspunkt 

KS ønsker at afholde ny faglig klub møderække i 

efteråret 2016.  

KS skal drøfte indhold til denne møderække flg. 

forslås. 

 Orientering vedr. ophør af konfliktkontingent 

2017. 

 Status på skoleårets planlægning. 

 Den involverende fagforening. 

 OK - overenskomst 2018 – kravopstilling – 

hvordan og hvad er vigtigst. 

/PLB 

Der udsendes mødeplan med TR udsendelsen 

d.4/8 2016. TR melder tilbage hvilke datoer, 

som de ønsker at booke.  

 

Foreløbig dagsorden til FK møderne: 

 Orientering vedr. konfliktkontingent og 

ophør af samme. 

 Status på skoleårets planlægning. 

 Den involverende fagbevægelse.  

 OK 18 – kravopstilling – hvad og 

hvordan – konfliktår!!!!!! 

 Evt. 

 

Punkt:3) Gennemgang af halvårsregnskab. 

/Beslutningspunkt 

KS skal gennemgå halvårsregnskab for kredsens drift 

og Særlig Fond. 

 

Bevilling af ny mobiltelefon til kredsformanden. 

SH 

 

 

Halvårsregnskabet er tilfredsstillende. 

 

Det forslås, at der foretages investeringer hvad 

angår likvider fra Særlig Fond. TA+SH tager 

kontakt til Lån og Spar. 

 

Der bevilliges et indkøb af IPhone 6 kr. 4000  

Punkt:4) Opfølgning på Bilag 4. 

/drøftelses/beslutningspunkt 

De centrale parter har aftalt fælles initiativer vedr. en 

fælles opsamling på de 14 punkter i Bilallag 4. Disse 

initiativer omfatter også de lokale parter kredsene og 

kommunerne. 

 

KS skal drøfte hvordan kreds 145 følger op på dette 

arbejde. 

 

Se vedhæftede brev fra KL og LC. 

PLB   

 

 

TML tager initiativ til møder med Thisted og 

Morsø Kommuner vedr. opfølgning på Bilag 4.  

PLB og TA. 
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Punkt: 5) Kredsformandsmøde. 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

KS skal forholde sig til dagsordenen til kommende 

kredsformandsmøde. 

PLB 

 

 

KS ønsker at drøfte og tematisere ledelse i 

skolen i den nye arbejdstids ramme og 

opfølgning på bilag 4. PLB skriver til DLF 

centralt forud for kredsformandsmødet..   

Punkt: 6) vejledernetværk på skolekom. 

/drøftelse/beslutningspunkt 

KS skal forholde sig til dette punkt igen, og beslutte 

videre behandling og evt. tiltag. 

 

 

 

 

PLB 

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. 

KS skal drøfte og evt. beslutte arbejdet med 

oprettelse af netværk og servicering af samme 

for vejlederne i begge kommuner. 

 

Referat. CH arbejder videre med opgaven. 

Punkt: 7) ”Den alternative kvalitetsrapport”  

/Idepunkt/beslutningspunkt 

/PLB     

KS skal forholde sig til dette punkt igen, og beslutte 

videre behandling og evt. tiltag. 

PLB 

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, 



 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær :   Philip L. Brand  d: 4. august 2016 Kl. 12.00 til 14.00  

 
Fraværende:  

 - 3 - 

pressemeddelelser samt andre tiltag. 

 

KS genovervejer forslaget, men arbejdes der 

videre med dette koncept, skal der ikke være 

tale om en Kvalitetsrapport. 

 

 

Punkt: 8) Orientering. 

Medlemsmøder: 

Mette Fredriksen om Læringsplatforme. 11/1 2017 

Svend Kreniner 27/10 2016 

Svend Brinkman 7/12 2017 

 

CH deltager i konference ”udsyn i udskolingen” 

 

Kredsudsendelse nr.48 ”professionel kapital” sendes 

ud til TR med TR udsendes med TR udsendelsen 

d.4/8 2016.08.04. 

 

Eva. af sommerferievagten den er forløbet uden 

problemfrit.  

 

Punkt: 9) KSN samarbejdet.  

KSN konference 

KS deltager fuldt ud.  

 

Punkt: 10) Punkter til næste KS møde. d.30. 

august 2016. 

Kongres 2016 

 

Punkt: 11) Evt.  

 


