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KS-møde 
Torsdag d. 2. november 2017  

Kl. 13.00 – 15.00 
Tilstede: JL,CD,CT, SB, CFJ 

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

Berit tager afsted på kursus i Databeskyttelses-loven. 

Udgivelse af Søren og Mette i benlås. Den kan lånes 

hos den lokale TR. 

Forskelligt materiale om KV17, OK18, 

elevrettigheder. 

 

3.  OK2018 

Evaluering af TR-møde 

 

 

Godt indhold. Kommentarrunderne blev oplevet som 

dynamiske. Teknikken fungerede. Hvad skal vi gøre 

lokalt for at formidle og inddrage medlemmerne? 

-Medlemsmøde i januar – CFJ undersøger. 

- Massivt ønske fra BLF-medlemmer om lokalaftale. 

4.  KV2017 

 

 

Folkeskolen fylder godt i debatten.  

Der er temadebat på TV2 Bornholm 8. november kl 

19.45. BLF har mulighed for at stille få spørgsmål til 

kandidaterne.  

I nærmeste fremtid husstandsomdeles et nummer af 

Bornholms Tidende om KV 17. CFJ er blevet 

interviewet i den forbindelse. 

Vi anerkender at der er tilført midler til Folkeskolen 

de seneste 3 budgetår, men udgangspunktet var også 

sølle. 

BLF anbefaler at man stemmer på de kandidater, 

som vil arbejde på at lave en lokalaftale, der sikrer 

nogle bedre arbejdsvilkår for lærerene. 

5.  Planlægning af skolebesøg 

 

 

Ekstraordinært KS-møde 16/11 kl 13-15 på 

Kongeskær med indledende møde med skolens 

ledelse og TR/AMR. 

  

6.  Budgetopfølgning 

Herunder Særlig fond 

 

 

Budgetopfølgning for 2. kvartal gennemgået. Det ser 

fornuftigt ud, men vi får først et retvisende billede, 

når 3. kvartal er færdigt, da vi på det tidspunkt får 

det nedsatte kontingent med. 

 

Særlig fond: Den er vokset med 2 % inklusive 

udgifter til administration. 
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7.  Meddelelser 

 FU 

 

 HMU/CMU 

 

 

 

 

 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

 

- Der blev orienteret om kongressen på TR-

mødet. 

- CMU havde møde tirsdag den 31/10. Det skal 

undersøges, hvem der har fået udleveret 

årsopgørelser. Der er dialogmøde på tirsdag. 

Inddragelse af erfaringer fra Rønneskolernes 

læringsmiljøer – hvordan bruges disse i fase 

tre? 

- Intet. 

- BLF-info om kommunalvalg, OK og kongres. 

- Læringsmiljøer 

 

 

 

8.  Eventuelt 

 

 

Vi arbejder på at lave et kursus om håndtering af 

vold, trusler og magtanvendelser for TR, AMR og 

ledelser. 

Kampagne om elevrettigheder på de sociale medier. 
 


