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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende dagsorden Godkendt 

Punkt: 3) Generalforsamling 

Opsamling og status på tilrettelæggelse og 

gennemførelse af GF d. 5. marts herunder: 

 Procedure for igangsættelse og udsættelse af 

GF 

 Oplæg v. Alexander Von Ottingen og arbejde 

med foreningens folkeskoleideal.  

 Bespisning. 

 + det løse. 

 

 

 

 

 

/PLB 

GF Kredsblad GF nr. udsendes d.21. februar 

2019. 

 

GF igangsættes og der vælges dirigent 

hvorefter dirigenten udsætter GF for at 

Alexander Von Ottingen, giver oplæg om 

folkeskoleideal. 

GF arbejder med folkeskoleidealet. Der 

afsættes en god times tid til dette indlæg. 

 

GF genoptages efter spisning - der afsættes 45 

min. 

 

Beretning og regnskab aflægges.  

 

Punkt: 4) Ny Start 

/beslutnings/drøftelsespunkt   

Opsamling og status på afviklede initiativer i 

forbindelse med kredsens arbejde på Ny Start 

projekter herunder: 

 Pæd møder om digital kommunikation og 

Fælles Mål. Hvad gik godt og hvad lykkedes 

vi med? 

 Spørgeskema om arbejdstid – opsamling 

hvordan. Evt. synoptisk opstilling af 

skoleaftaler så der kan sammenlignes. 

 Mødeplan for FK møder udsendes. Hvilken 

dagsorden kommer vi ud med? 

 Planlægning og udarbejdelse af program for 

fælles temadag om arbejdstid d. 15/3. Har vi 

brug for hjælp? 

 Nystrup møde om arbejdstid i Thisted. 

 

 

Referat d.21/2 2019. 

Pæd. møder. Ca. 80 medlemmer har deltaget i 

møderne. 14 skole har været repræsenteret. 

God aktivitet på møderne. God effekt ved at 

bruge ”snefnug model”  

 

Ok at tale om en SUCCES!! 

  

Evaluer med TR og fastholde initiativ.  

 

Arbejdstid: 

Spørgeskema udsendt til TR vedr. skoleaftaler. 

TR temadag hvorfor: 

 Involvering af TR 

 Sætte en retning 

 Definere et mål 

 Strategi afklaring i forhold til 

skolekommission. 

 TRs rolle på arbejdspladsen. 
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KS skal samle op på dag om Ny start projekt og 

foreningens indsats Er vi Gearet til fremtiden. 

 

Hvad fik KS med hjem fra dagen, og hvilke konkrete 

initiativer gør vi på baggrund af dagen. 

 

Forslag til initiativer: 

 Stratetisk drøftelse af kredsens økonomiske 

udfordringer. Hvilke håndtag har vi for at 

imødegå faldende kontingentindtægter 

samtidig med at vi opretholder kredsens 

nuværende politiske og rådgivningsmæssige 

status. 

 Hvordan sikre KS, at de økonomiske 

udfordringer TML står overfor, men som også 

andre kredse har, kommer op øverst på 

hovedstyrelsesdagsordnen? 

 Netværk for nyuddannede medlemmer. 

 Andet. 

/PLB 

 Forskellige perspektiver. 

 Indflyvning til FK møderne.  

 

Tematikker: 

 Hvad er en aftale? 

 Lokal frihed kontra central binding. 

 Beskyttelse kontra frihed/fleksibilitet  

 Tid på og prioritering af opgaver. 

 Andre elementer eks. inklusion. 

 Økonomi og ledelse. 

 Prof. Kap. 

Lars Busk fra Lærerkreds Nord og 

Hovedstyrelsens overenskomstudvalg kommer 

med oplæg. 

 

Der arbejdes med en tragt model/proces for 

dagen. 

 

Nystrup møde d.2. maj 2019. 

 

 

Ok dag. TML er i gang. 

 

 

 

 

 

 

Udsættes til kommende KS møde. 

 

 

 

 

 

TML skal adressere de økonomiske 

udfordringer faldende medlemstal 

afstedkommer, ligesom foreningens politik om 

en stærk decentral politisk- og 

rådgivningsmæssig kredsstruktur påvirkes og 
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udfordre økonomisk. Dette skal gøre på 

kongressen. 

 

Ny invitation til nyansatte og nydannede 

medlemmer efter intromøde. Nyt møde i 

jan/feb. 

 

 

 

Referat fra KS møde d.19/12 2018 

omhandlende punkt om Ny Start. 

 Skema til TR’s besvarelse vedr. lokale 

skoleaftaler bl.a. omhandlende 

fleksibilitet og sikring af 

forberedelsestid. Skema sendes ud i 

først i januar 2019. 

 Fælles TR temadag om arbejdstid 

d.15/3 2019. 

 Faglig klub møder fra april og frem til 

skoleferien. Møderække udarbejdes af 

CH.  

 Løbende drøftelser i KS og deltagelse i 

arbejdstidskonference. 

Vedr. Fælles mål og Aula er flg. besluttet: 

 Fælles TR møde d.18/1 2019. TR skal 

sørge for et antal udvalgte kollegaer  

deltager i medlems møder på kredsen i 

uge 6 og 8. 

 Medlemsmøder i uge 6 og 8 m. oplæg 

vedr. nye forenklede fælles mål samt 

elektronisk kommunikation i Aula 

drøftes. 

 

Punkt: 5) Orientering. 

FH lokalt – tilbagemelding fra LO formand jens 

Vognsen. 

H MED Thisted. 

Drøftet 

 Punkt: 6) Punkter til næste KS møde. 

Evaluering af GF 
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Ny start 

Er vi gearet til fremtiden. 

Arbejdstid i Thisted kommune. 
 

Punkt: 7) Evt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


