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 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende dagsorden  

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 

 

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. 

 

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. 

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. 
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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 

 

Punkt: 5) Orientering. 

FH lokalt – tilbagemelding fra LO formand jens 

Vognsen. 

H MED Thisted. 

 

 Punkt: 6) Punkter til næste KS møde. 

Evaluering af GF 

Ny start 

Er vi gearet til fremtiden. 

Arbejdstid i Thisted kommune. 
 

 

Punkt: 7) Evt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


