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Torsdag d. 25.marts 2021,
Kl. 13.10 -15.00

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

Christian, Signe, John, Mai-Britt, Cindy (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Tjek

2. Genåbning af skolerne

Status nødundervisning: Vi fastholder, at de
bornholmske skoler bør fortsætte med at undervise
under ”nødundervisningsbekendtgørelsen”, da vi
anser det for en nødvendighed, hvis retningslinjerne
i forhold til Corona-smitte, skal kunne opretholdes.
Emnet er ligeså diskuteret på CMU og det er bragt
videre til DLF.
Status testning: Testningen kører rigtig godt og vi
har ikke opfattelsen af, at smittetallet er steget.
Godkendelse af regnskab 2020. Gennemgået og
godkendt
Budget 2021. Vi har revideret budgettet, som nu er
gennemgået og godkendt
Overdragelse af bogholderiopgaver til DLF –hvor
langt er vi? Vi er kommet langt med overdragelsen
og vi afventer det sidste, som tages på et møde
d.15.4.21
Fordeling af punkter til skriftlig beretning.
Opdatering af tidsplan.
LL inviteres med som gæster til GF.

3. TBudget og regnskab

4. Generalforsamling 2021

GF 2022 25.marts

5. Evaluering
A20/lokalaftaleforløb samt
skolefremlæggelser

6. FMeddelelser
o • FU
l • HMU/CMU
•
•
•
•

Tlf. 5695 5055

HØ
BLF-tema/info
TR-møder
FH
Mobil 3032 5055

Videre strategi. Vi gennemgår bilagene fra aftalen
med vores TRere og søger løbende dialogen om,
hvordan det går.
Hvad kan vi gøre for at facilitere implementeringen?
Vi afventer deres erfaringer fra vores TRere
FU: Vi afventer mødeindkaldelse fra BSU ang.
lokalaftalen.
Signe deltager i BCBs repræsentantskabsmøde
d.20.april.
HMU: Vi henviser til referatet på Dragenettet.
CMU: Vi henviser til referatet på Dragenettet.
www.blfnet.dk
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HØ: Der blev drøftet de forskellige
inklusionsindsatser, som er blevet iværksat rundt
omkring i kommunerne. Desuden drøftede vi Gearet
til fremtiden. Vi fortalte om BLFs erfaringer med
projektet.
HØ-pædagogisk forum. Her var inklusion også på
dagsordenen. Desuden blev der talt om Corona og
nødundervisning.
BLF-tema: Vi skal have lavet et temanummer om
A20.
TR-møder: Vi gennemgår A20 med fokus på bilagene
og drøfter ”kortere skoledage”
FH: Signe har været til møde, hvor der bl.a. blev talt
om midler til fastholdelse og rekruttering.
LL: Cindy og Signe deltager med A-kassen i et
orienteringsmøde sammen med LL d.13.4.21. Cindy
og Signe udarbejder et udkast til en
samarbejdsaftale med LL
Der skal være et punkt på dagsordenen, der hedder:
Punkter til næste møde.
Mai-Britt deltager i et AMR-kursus i DLF-regi
Der har været valg til Lærerstandens
Brandforsikring og der er blevet valgt to af vores
medlemmer: Kjeld Carlsen og Christian Thøgersen

7. Eventuelt
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