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KS-møde Torsdag d. 31. august 2017 Kl. 13.00 – 15.00 

Tilstede: CFJ, SBS, CD, JL og CT 

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Ingen 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

TR-stormøde i Odense den 4. oktober, vi undersøger 

nærmere om økonomien. 

BLF er repræsenteret i forbindelse med etableringen 

af DLF´ kommunikationsplatform. (SBS) 

Dialog-app´en – i hvor stor udstrækning anvendes 

den?  

Opfordring til at indsende lønsedler – løntjek i uge 

38-39. Opslag på Facebook.  

Bogudgivelse på nettet: ”Pædagogisk rækkevidde”.  

3.  Kommunalvalg 2017 

-BRK-budget 

 

 

Kampagne fra DLF vedr. kommunalvalget til 

november, udsendes til samtlige opstillede 

kandidater.  

Mulighed for annoncering i forbindelse med 

kommunalvalget – økonomi. 

Paneldebat – TV2 som arrangør.  

Kampagne: ”Stem på en kandidat, der stemmer på 

folkeskolen” 

4.  Min Uddannelse 

 

 

Hvad er realistisk? For at danne et overblik over 

hvordan der bliver arbejdet med MU, sættes punktet 

på til det næste TR-møde.  

Vi ser frem til det videre samarbejde med 

skolelederforeningen når der er valgt en formand. 

5.  Planlægning af skolebesøg 

 

 

Paradisbakkeskolen har sagt ja tak til at vi afholder 

næste KS-møde. (Den 28. september). 

Den 2. november forsøger vi at afholde mødet på 

Kongeskær. 

6.  FTR 

 

 

Vi arbejder fortsat på at få en aftale med BRK om 

FTF. Der er aftalt møde med FTF den 14. september, 

hvor pladser og suppleanter bliver fordelt. Mødet 

afholdes i Rosengade.  

7.  Meddelelser 

 FU 

 

 

 

 

CFJ har deltaget i et kursus for kredsens 

arbejdsmiljø-ansvarlige. CFJ vil forsøge at afholde et 

tilsvarende kursus kredsens AMR´ evt. sammen med 

lederne for sikkerhedsgrupperne. 
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 HMU/CMU 

 

 

 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 

 

 TR-møder 

 

Valg af 3 arbejdsmiljørepræsentanter til HMU, samt 

3 suppleanter. Valget afholdes 25. september på 

Ullasvej. SBS har sendt en reminder ud til skolernes 

AMR´ om deltagelse.  

Kongresforberedende kursus i oktober. 

Nyt BLF-info vedr. BRK-budget, møde for nye 

medlemmer, medlemsundersøgelsen og Min 

Uddannelse.  

Min Uddannelse 

8. s

ø

g

e 

Eventuelt 

 

 

Bornholm får besøg af Lärarförbundet i Hässleholm 

den 14. september. 

 


