BORNHOLMS LÆRERFORENING
DLF KREDS 71

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

Side 1
CFJ

Torsdag d. 9. januar 2020,
Kl. 13-15

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

CFJ, CD, CT, JL, SBS

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Spørgsmål til udsendt

Det udsendte materiale har primært drejet sig om
lærerkommissionens rapport.
Hovedstyrelsen er begyndt at konstituere sig.
Formand for overenskomst er Gordon, for
Arbejdsmiljø og organisation er Thomas Andreasen,
for pædagogisk udvalg er Regitze Flannov.
Vi har fået plakater og foldere om Folkeskoleidealet
https://www.dlf.org/dlf-mener/folkeskoleidealet.
Grønspættebogen lukker pr 15. januar.

materiale fra BLF/DLF

3. Møde med Uv-ministeren

Udsat til mandag den 27. januar. Emner: Målstyring
og Dannelse samt varieret undervisning.

4. Kommissionsrapport

Vi (KS og TR’er fra skolerne) var afsted 17. 12 til
stormøde i Odense sammen med 1800 andre TR'er.
21. januar er der regionalt TR-møde i Kbh.. Vores
TR‘er deltager via Skype fra BLFs mødelokale.
TR’erne informerer kollegaer løbende, da der
arbejdes både lokalt, regionalt og nationalt op til
periodeforhandlingerne i marts-april.
27. marts.
Anders Lilltorp fra Hovedstyrelsen kommer med
oplæg om arbejdet i Hovedstyrelsen. KS indstiller
ham desuden til dirigent.
Til næste KS-møde skal vi have punkter klar til
emner til den skriftlige beretning og fordelingen af
disse, desuden har KS aftalt at vi meddeler til
hinanden, hvorvidt vi genopstiller.

Regionalt TR-møde

5. Generalforsamling

6. Ny skolechef

Tlf. 5695 5055

Trine Schloss Pedersen er tiltrådt og er pt i gang med
skolebesøg. Vi glæder os til samarbejdet. Vi har
inviteret hende til kaffemøde hos os i BLF. Vi har
behov for at tale med hende om evaluering af
lokalaftalen, det udvidede undervisningsbegreb og
selvstyrende teams, herunder dækning af kendt
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7. MED-aftale
Fordeling af pladser

8. Meddelelser
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TR-møder



Folkemødet

9. Eventuelt
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fravær.
Blev underskrevet primo december og præsenteret
medio december for HMU, som skal arbejde videre
med MED-aftalen og udmøntningen af denne.
Pladserne i HMU er fordelt. BLF har fortsat en
repræsentant, som udpeges på kommende TR-møde.
I center for Skole har vi afdelings-MED på alle
skoler, hvilket gør at der kort vej og vores MEDsystem fungerer godt de fleste steder. Vi er også
repræsenteret i Center- MED i center for Uddannelse
og rekruttering og Børn og Familie.
 Regnskab 19 fremlægges på næste KS-møde.
 CMU Der blev henstillet til hurtig opfølgning
på handleplanerne vedr. trivsel. Der blev fra
vores side stillet spg vedr. opgørelsen af
undervisningstimetallet, som ikke er ens på
alle skoler.

 BLF-tema er under revidering. BLF info
kommer snart.
 Fredag den 17.1 kl 16.
Punkt: Hvordan videreformidler vi til vores
kollegaer?
 Signe og Cindy laver oplæg vedr Folkemøde
arrangement.
CFJ er med i udvalget omkring specialområdet og
skal til temadag den 23. januar.
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