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Torsdag d. 14.januar2021,
Kl. 14.00 -16.00

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

Signe, John, Christian, Mai-Britt og Cindy

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med nyt punkt 3a - økonomi

2. Godkendelse af

Vedhæftet
Godkendt
Samarbejdsaftalen er underskrevet og TRene er
blevet præsenteret for Anders og Martin fra DLF
Mai-Britt har talt med vores samarbejdskonsulent på
AMR-området fra DLF. På næste TR-møde
opfordres alle medlemmer til, at de også henvender
sig til BLF i tilfælde af en arbejdsskadesag.
Signe er blevet kontaktet af formanden fra Silkeborg
lærerforening, som er ved at starte et projekt op, som
handler om et uformelt formandssamarbejde på
tværs af landet.

forretningsorden for KS
3. Fremtidig organisering af
BLF
Pilotprojekt Er vi Gearet
til Fremtiden
Samarbejde på tværs
3a - Økonomi

3a – Det opdaterede regnskab blev gennemgået.
Vi holder budgettemamøde med revidering og
tilpasning af budgettet 2021 og hvor vi lægger
budget for 2022 og desuden kigger på 2023/2024.
Temamødet afholdes i forbindelse med KS-mødet i
februar 2021. Det ser fint ud. Stor ros til John og
Christian.

4. A20

5. Årshjul for jan-juli 2021?

6. Generalforsamling 2021
Tlf. 5695 5055

Mobil 3032 5055

Orientering om forhandlingerne.
Forhandlingerne er i gang og det går godt. Der er
stor lydhørhed og god dialog. Vi har løbende kontakt
med DLF.
Kommende møder? Møde-kadance? Har vi større
almene sager (ud over A20, budget/regnskab, GF og
Corona)? Har vi brug for et årshjul?
Århjul laves først, når vi har helt styr på de
forskellige elementer i A-20. Her og nu laver vi et
dynamiske årshjul, som fungerer som inspiration og
hjælp til hvem, hvad og hvornår.
Vi holder arbejdsmøder ca. 14 dage efter KS-møder.
Drøftelse af, hvad vi gør, hvis det ikke er muligt at
afholde GF med fysisk fremmøde.
www.blfnet.dk

E-mail: 071@dlf.org
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GF er lige nu fastlagt til d.19.3.21. Ifølge vores
vedtægter skal den afholdes inden udgangen af
marts. Vi planlægger med at kunne afholde GF på
den fastlagte dato. Af hensyn til
medlemsinddragelsen og debatten har vi et stort
ønske om at afholde GF i fysisk form. Derfor
arbejder vi for en plan b hvor dette kan lade sig
gøre. TRene vil kunne byde ind med emner til
temadebatten på GF.

7. Meddelelser








FU
HMU/CMU
HØ
BLF-tema/info
TR-møder
Folkemødet
FH

Signe er blevet valgt til FTR
(fællestillidsrepræsentant). Hun afløser hermed
Christian Thøgersen. Signe har i den forbindelse
afholdt møde med skolechefen om Coronasituationen.
CMU d.20.1.21 – Skolechefen følger op på
diverse spørgsmål’, bl.a. testning, betaling af
kørsel til test mm.
HMU d.28.1.21.
BLF-info planlagt til udgangen af januar.
TRene på skoleområdet vil blive inviteret til et
webinar om implementeringen af A-20.
FH – Signe har været til bestyrelsesmøde.
Organisationen er ved at finde sin form og de
forskellige faglige organisationer vil gerne
samarbejde. FH fik også kort vendt OK-21

8. Eventuelt
9. Punkter til næste møde

Tlf. 5695 5055

Mobil 3032 5055

OK-21, GF, A-20

www.blfnet.dk

E-mail: 071@dlf.org

