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KS-møde 
Torsdag d. 10. januar 2019,  

Kl. 13.00 – 15.00 
Tilstede: Christian Jeppesen(CFJ), Cindy Dellgren (CD), John Lassalle (JL), 

Christian Thøgersen (CT), Signe Schmidt (SBS) 

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

 

Nye kørselssatser (kan også findes på Dragenettet), 

Meningsdanneruddannelse for tillidsvalgte.  

3.  Lokalaftalen 

Midtvejsevaluering 

 

CFJ og SBS har været til møde med skolechefen om 

proces- og tidsplan samt spørgeskemaundersøgelse 

for alle lærere og børnehaveklasseledere. Vi har haft 

obs på at sikre validitet og anonymitet. Der vil være 

en spørgeskemaundersøgelse, et personalemøde, en 

workshop for AMR-TR og ledere. Herefter skal 

lokalaftalen genforhandles. Vi finder tid til at drøfte 

lokalaftalen på TR-internatet, hvor det ikke har 

indflydelse på TR’erne fra UU, KC og PPR. 

4.  TR/AMR-internat 

 

 

Den 18.-19. januar. Skolechefen kommer fra 9-10 og 

fortæller om sine visioner for den bornholmske 

folkeskole, samarbejde og lokalaftalen i dialog med 

TR’erne fra skolerne. 

Kursus om lærer-pædagogsamarbejde samt fælles 

mål og læringsplatforme for TR og AMR fra 

skolerne, med oplæg fra DLF’s kursusafdeling. 

Anders Liltorp fra Hovedstyrelsen kommer og 

fortæller om DLF, Er vi gearet til fremtiden for alle 

TR’erne, dette samt TR-møde fortsætter lørdag.  

5.  Proces for en bedre 

folkeskole 

 

 

Skal behandles i BSU og KB.  

Vi skriver til BSU at vi gerne vil komme med vores 

input. 

6.  Afskedigelser/forflyttelser 

 

 

Vi har fået tilbagemeldinger om 

- at BLF har været tavse. Vi har som sædvanligt 

valgt at kommunikere gennem TR’erne, men skal 

være bedre til at kommunikere, hvad vi gør. 

- processen har været kort. Som vi hører det har 

lederne kommunikeret ens ud på skolerne, hvilket 

har været godt. 
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- Proceduren har været oppe og vende i CMU. Der 

var på CMU et ønske fra vores side om, at BRK 

udskød varslinger, da nogle af de 5 mill. kunne være 

med til at afbøde antallet af varslinger. Det er blandt 

andet derfor ikke sikkert, hvor mange, der er brug for 

til aug. 19, og varslinger koster ressourcer og breder 

sig til hele lærerkollegiet. Det er dårlig reklame for 

den bornholmske folkeskole. 

Vi tager evaluering af procesplanen og 

varslingsrunden op på næste CMU. 

7.  Opfølgning på temadage 

Vision 

Evaluering af lokalaftale 

 

Vi så på vores handleplaner. Vi følger dem godt. 

Vi fik lavet nogle aftaler om synspunkter 

8.  Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

 

 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 

 TR-møder 

 

 

 Planlægge GF 

 Der er kommet en medarbejderrep. med i 

ansættelsesudvalget vedrørende 

kommunaldirektør 

   

 Vi har lige gensendt temanummer om afsked 

og forflyttelser til TR’erne. 

 TR-møder – internat den 18.-19. januar. 

9.  Eventuelt 

 

 

Generalforsamling den 29. marts i Rønne. Det er 

ikke valggeneralforsamling. 

 


