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Side 11 

 

 

KS-møde 

Torsdag d. 21. juni 2018, Svartingedal skole  

Kl. 13.30 – 15.30 

12.30: Møde med skolens ledelse, TR og AMR 
Tilstede: CT, CFJ, SBS 

Afbud:  JL, CD 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

TR-udsendelse om modtagelse af nye medarbejdere. 

3.  OK18 

Ekstraordinær kongres 

 

 

Positive meldinger fra Per B 

Christensen(kommisionsformand) og Thomas Gyldal 

Petersen (formand for uv-udvalget i KL). 

Ny Start: Vi lægger en plan for, hvad vi gør på 

Bornholm på første KS-møde i det nye skoleår. Vi 

forestiller os, at arbejdet først rigtigt skydes i gang, 

når den nye skolechef er tiltrådt. 

4.  Lokalaftale 

Fællesmøde og 

tilbagemeldinger 

 

 

Det blev fra vores og skolechefens vedkommende 

understreget, at dette er en fælles aftale, som både 

lærere og ledere er forpligtede på at få til at lykkes 

bedst muligt, således at intentionerne bag aftalen om  

bedre undervisningen ved god forberedelse, 

forøgelse af medarbejdertrivslen og forbedring af 

Arbejdsmiljøet understøttes. 

5.  Folkemøde 

Evaluering 

 

 

Super godt team fra Vandkunsten.  

Gode debatter. 

Klippescenen fungerede godt, dog skal der være 

bedre skiltning og adgang. 

Vi skal være bedre til at tage imod folk, som 

kommer forbi, da Hovedstyrelsesmedlemmerne ofte 

er på vej til og fra debat og derfor ikke har 

tid/overskud til almindelig snak. Det er 

hensigtsmæssigt, hvis BLF kan være ved huset 

torsdag eftermiddag og fredag. 

6.  Forretningsorden og 

arbejdsfordeling 

 

 

Punktet udgår, da det blev behandlet på sidste møde. 

7.  Meddelelser HMU/CMU: Vi drøftede besparelseskataloget fra 
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 FU 

 HMU/CMU 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

CMU 

BLF-tema/info: God sommer og lokalaftale. 

8.  Eventuelt 

 

 

Vi skal have en drøftelse af den bedst mulige 

anvendelse af akutfonden mht prioritering af 

kursusmidler for tillidsvalgte. 
 


