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KS-møde  
Torsdag d. 4. juni 2020,  

Kl. 13-15 
Tilstede: Christian J., Christian T., Cindy, John, Signe 

Afbud:   

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

Udsendelse om nyansatte, fagfordeling og 

pædagoger i undervisningen. 

Der skal være afholdt TR-valg inden 14. juni. De 

fleste er på plads. 

3.  Corona-status 

 

Der har været udfordringer med ansatte og elever, 

der har været i Sverige i Pinsen. 

Corona-situationen bliver håndteret godt på alle 

skoler. 

Muligheden for forberedelse på skolen i teams er 

blevet drøftet i CMU. Det er ikke muligt endnu, 

indtil videre skal vi følge retningslinjerne, da vi er en 

del af region hovedstaden. 

4.  Generalforsamling 

- Praktiske forhold 

- Valg  

 

Der er lavet aftale med 5 skoler.  

Forplejning: Vand, sodavand og sandwich 

Der er kandidater til alle poster. Listen sendes med 

ud den 10. juni. 

5.  Periodeforhandlingen 

- Medlemsdebat 

 

 

Der er pause til efter sommerferien, hvor parterne 

forventes at tænke over nye veje og løsninger. 

Der er udsendt en medlemsvideo dd. samt indkaldt 

til virtuelt TR-stormøde tirsdag den 9. juni. 

6.  Lokalaftalen 

 

 

Vi drøftede opgaveoversigterne og 

undervisningstimetallet for næste skoleår. Hvilken 

betydning har koordinatorer, nedsat tid, 

ekstrabevillingen fra Folketinget for kollegaernes 

opgaveoversigter? 

Det ville være godt med et møde med Trine inden 

sommerferien. 

7. T Temadag – 19. juni kl. 14. 

- Emner 

 

Gennemgang af handleplaner: 

-Hvordan får vi brugt de gode erfaringer fra 

Coronatiden? 

- Pilotprojekter i samarbejde med DLF. 

 

8. F

o

Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

CMU: Budget og dialogmøde med BSU. Da 

budgetmaterialet ikke var sendt ud før mødet, 

forventes det snarest sendt ud, så vores medlemmer i 
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 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 

 

CMU kan modtage input fra baglandet. 

HMU: Beslutning om udvidelse af CMU for Børn & 

Familie CMU. Budget. Dialogmøde med KB om 

”Hvad kan vi tage med os fra Corona-tiden?”. 

Trivselsmåling i efteråret.  

 

9.  Eventuelt 

 

 

 


