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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8 - 10 
Kommunegruppemøder kl. 10 - 12 

 

Dato Tirsdag den 16. august 2016 

 

Formalia 

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa 

Olsen, Niels Kristian Bech Jensen, Bodil Noer Kondrup  

Afbud Peter Ravn 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler Orientering om lønsager, fleksjob, og løntjek. 

Formand  

FTR-Nord Orientering i område-MED om sparekatalog i Norddjurs. 

Medarbejderrepræsentanterne klædte forvaltningen på til budgetprocessen. Se 

referat fra område-MED. 

FTR-Syd Orientering om budgetproces som starter i næste uge. 

Kasserer  

Særlig Fond  

Andre: Møde i kursusforum 5. september. NKBJ deltager i tovholdermøde for AM-

ansvarlige d. 29. august. 

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 Tilbagemelding fra 
formandsmødet den 
11. august 

Der er indkaldt til orientering om 

evalueringsmøde om 

folkeskolereformen. KSØ-mødet er 

flyttet da det er samme dag. 

Tanken er at der skal evalueres på 

effekten af bilag 4. Første deadline er 26. 

august. Hovedstyrelsen opfordrer til at 

man sørger for at evalueringen er så 

retvisende som muligt, så fristen kan 

forlænges frem til de regionale møder. 

Vores oplevelse af samarbejdet med 

kommunerne skal fremgå. 

Der skal arrangeres fælles transport til 

Vi vil høre TR om 
effekten af bilaget. 
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mødet 14. november. Det er vigtigt at 

alle kommer til mødet. 

Orientering om arbejdsrettens dom i 

forhold til bilag 4 pkt. 3. angående tid på 

opgaveoversigterne. Dommen har givet 

bagslag for os, men Anders Bondo 

mente det var en politisk nødvendighed 

at rejse sagen. 

2 Materiale vedr. 
kompetenceudviklings-
strategi. 134’s 
drøftelse før det skal i 
KSØ 
Bilag udsendes med 
dagsordenen. 

Det skal sikres at kompetencer kan 

anerkendes i alle kommuner.  

Hvordan forpligter vi arbejdsgiverne på 

at uddanne lærerne? 

Uddannelserne er devalueret på grund af 

økonomien. 

Det er mere et politisk papir end strategi. 

Linjefagsuddannelsen er på bagkant. 

Det skal ikke blandes sammen med 

overenskomsten i 2018. 

Få-lærer systemet bliver reduceret, så 

man ikke kan lave de nødvendige 

relationer til børnene lige fra 

indskolingen. 

For lærerne bliver det for hårdt kun at 

have ene praktisk/musiske fag. 

 

Det skal ikke kædes 
sammen med 
overenskomsten. 
Ledernes ret til at 
kompetencevurdere 
skal være universelt 
gældende i alle 
kommuner. 

3 Dialog-gruppe ND Der har været en rådgivende gruppe 

omkring synlig læring. Der er aflyst et 

møde i foråret, men Michael mener at 

gruppen skal fortsætte. Lillian Byrialsen 

vil gerne mødes med kreds 134 om 

perspektiverne.  

Vi inviterer Lillian en 
tirsdag eller fredag. 

4 ’NYT’ Kan vi sætte en deadline for 

medlemsnyt. 

 

Deadline 29.8 

5    

6    

7    

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I    

II    

   

 

Eventuelt 

Skal mødetidspunktet for ks-møder ændres?  Vi laver en prøveperiode med mødetid kl. 8.30 frem 

til efterårsferien. 
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Til Hjemmesiden 

a  

b  

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

Budgetter  

Tilbagemelding fra Nordisk Konference  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


