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KS-møde Torsdag d. 2. februar 2017 Kl. 13.00 – 15.00 

Tilstede: Christian J, Christian T, John, Cindy 

Afbud:  Signe 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

Interesse for deltagelse i kursus om professionel 

kapital fra en skole. 

 

3.  TR/AMR-internat 

Evaluering 

Opfølgning  

 

Praktisk:  

Fint koncept – vi kan godt klare opgaven med at stå 

for det praktiske og dermed spare pengene. Folk var 

gode til at hjælpe til. Vi kigger på 

evalueringsskemaerne mhp. kommende internater. 

Indhold: 

God vekselvirkning mellem dialog med politikere/ 

skolechef samt værktøjer til TR/AMR. 

Politikere: De var meget lydhøre og havde nogle 

gode betragtninger. Der var især gode diskussioner 

vedrørende lokalaftaler og inklusion.  

Skolechef: Efter hans oplæg, var der et stort behov 

for at få belyst de udfordringer, der er ude i skolernes 

hverdag. I den forbindelse blev det nævnt, at vi har 

gang i rigtig mange projekter – vi har ikke behov for 

flere. 

Steen Clausen:  

Gode værktøjer – vi har forpligtet hinanden på 

opfølgende opgaver og vender tilbage til det på 

kommende TR-møde. 

4.  Generalforsamling 2017 

 

 

I forlængelse af internatet arbejder vi videre med 

ideen om politikudvikling på GF. Mange gode 

forslag til emner. Vi har desuden drøftet det med 

fraktion 4, der gerne vil have deres eget emne. Vi 

tænker desuden at lave særlige emner til de mindre 

medlemsgrupper.  

Det er vigtigt at påpege, at vi vil bruge det som 

rettesnor i det fremadrettede arbejde i KS. Derfor vil 

vi gerne have en pejling på, hvilke områder der 

ifølge medlemmerne er vigtigst – eventuel en 

tilkendegivelse ved hjælp af afstemning. 

5.  Budget 2018 Der arbejdes videre med en kontingentnedsættelse. 
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Budgetforslaget vedtages i KS i marts forud for GF. 

6.  Meddelelser 

 FU 

 

 HMU/CMU 

 

 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 

 TR-møder 

 

 

Der har været en del fokus på afskedigelserne på 

Svartingedal. 

Kommunal høring i forbindelse med politik for 

inkluderende læringsmiljøer. 

Styrelsesvedtægten er godkendt i KB. 

 

BLF-tema vedrørende afsked er opdateret og vil 

blive lagt på hjemmesiden. 

Da vi afholdt TR-møde på internatet, er mødet i 

februar aflyst. 

7.  Eventuelt 

 

 

Sommerferien 2017. Eleverne har 7 hele uger og 

begynder først den 14. august. Forberedelsesugen 

begynder dermed den 7. august. Kunne man 

eventuelt lægge de sidste tre dage i ugen inden – fra 

den 2. august – eventuelt fælles i BRK? Fælles 

fagdage? 
 


