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KS-møde  
Torsdag d. 17. juni 2021,  

Kl. 08.00-10.00 
Tilstede: Mai-Britt, Signe, John, Christian, Cindy 

Afbud:   

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
 

Godkendt 

2. Generalforsamling 2021 - Evaluering: God stemning og gode indput fra 
debat. Kommende år arbejder vi på at højne 
vores organisationsgrad, øge og forbedre 
vores samarbejde med PPR og Børn og 
Familie. 

- Generalforsamling 2022 fredag den 25. marts: 
Vi vælger at lave en mindre egenbetaling på 
den efterfølgende spisning, da vi har erfaring 
for at det giver et mere realistisk billede af 
antallet af deltagere og dermed bruger vi ikke 
foreningens penge på bestilte, men ikke 
brugte kuverter. 
 

3. Gearet til Fremtiden -evaluering samarbejdsaftalen: Fint samarbejde. 
Hængepartierne fra sidst er på plads (nyt program 
på vores pc og løn er overdraget). JL, CT og SB 
deltager i et møde, hvor de kan blive sat ordentligt 
ind i det nye program. Vores samarbejde fungerer 
rigtigt godt og DLF er meget lyttende. På HØ har vi 
bl.a. diskuteret hvordan vi får åbnet foraene og 
bløde strukturerne op, så det ikke er så firkantet. 
Dvs., konferencer, møder o.l. bør være for dem der 
brænder for det i Kredsene og ikke styret af hvem, 
der tilfældigvis er tovholder for et eller andet 
område. Forslag om Straks-møder på Teams, når 
der opstår ting vi har brug for at diskutere hurtigt.  
Lokalt skal vi afholde et medlemsarrangement i 
september. Vi håber på at få Gordon over. 

4. Budget 2022 brk Signe deltager som tilskuer, som medlem af HMU. Vi 
er bekymrede for eventuelle besparelser på 
skoleområdet, da det vil gå ud over den generelle 
positive udvikling i den bornholmske folkeskole. 

5. Mødeplan og indhold  Mødedatoer er sendt ud i outlook. 
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6. Meddelelser 
 FU 
 HMU/CMU 
 HØ 
 BLF-tema/info 
 TR-møder 
 Arbejdsmiljø 
 FH 
 LL 

 

Konflikt 3F Siemsens Gaard i Svaneke og 
Sygeplejerskerne strejker også fra på lørdag. Vi 
opfordrer til at udvise sympati.   
Cindy og Signe deltog i et fysisk HØ-møde i 
KBH. 
CMU efter budgetforhandlingerne. Budgettet 
kommer ud til kommentering. 
Signe sender et sommerferie-info. 
FH:  
AMR:Mai-Britt har været på DLF-webinar for 
nye AMRere. Rigtigt godt, da det er målrettet 
skoleområdet. Mai-Britt bringer det videre til 
CMU og skoleledere, der har fået ny AMR. Mai-
Britt indkalder de nye AMRere.  
Møde m. de studerende (LL) om AMRs rolle. 
FH: overenskomstkampagne i sommerferien i 
Svaneke 3.+ 10.7.21. KFO har diskuteret 
mødekadence, tilslutning, form og indhold bl.a. 
hvordan vi bringer os selv i spil i fh.t. FH. 
 

7. Eventuelt 
 

Kredskontoret holder ferielukket fra d.2.6.21-3.8.21 
inklusiv begge dage. Akutte henvendelser til tlf.nr: 
30325055. 
Ekstra pc indkøbes.  

 


