
Referat KS-møde d. 10.11.2014 
Mødeleder: AVH | Referent: JN 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering, meddelelser mm 
dx  Formanden 

o Formanden har været til møde omkring arbejdsmiljø i Ringsted sammen med 
andre kredse. Vi er pressede alle steder og der er et udtalt ønske om, at der 
skal handles mere fra centralt hold (uden at man kan pege præcist på hvad og 
hvordan). Vi kan dog forvente, at arbejdstilsynet øger deres opmærksomhed 
på folkeskoleområdet – se evt. her: http://www.folkeskolen.dk/552196/fem-
nye-indsatsomraader-saadan-vil-dlf-vaere-der-for-dig  

o Formanden har haft møde med Lars Dinesen og fortale om den vanskelige 
situation ude på skolerne i forhold til de forringede vilkår på særligt 
forberedelsestiden og konsekvenserne af det .. samt andre områder såsom 
campus, ledelse, øget forvaltning på skoleområdet, campus for store elever 
m.m. 

o De første TRIO-møder er nu blevet afholdt.. der blev bl.a. drøftet fravær og 
samarbejde.. formen kan godt give anledning til nogle overvejelser om 
formålet med møderne. En mulig positiv konsekvens af møderne kunne være, 
at vi får åbnet bedre op for kommunikationen mellem ledere, TR/AMR og 
forvaltning – vi er kun interesseret i, at der ikke skabes og fastholdes myter 
om TR og andre 

o Ny organisation i Holbæk Kommune undervejs. Det positivt overraskende er, 
at økonomiudvalget er gået imod opdelingen i to dele på skoleområdet 

o Formandsmødet 13.nov er blevet lagt samtidig med vores SPT-kursus .. det 
har givet anledning til lidt af hvert 

o Grønspættebogen er nu lagt ud som første udgave: 
https://dlfweb.dlf.org/scoutbook/about?var_kredsnr=052&var_kommunenr=
316&var_size=SMALL  - god idé hvis vi sætter redigeringsdato på 

o Løntjek gik fint, om end der ikke var så mange der kom. Vi forsøger at gøre 
det til en tilbagevendende ting fx en gang i kvartalet 

o Vi er gået tilbage til de små kontormøder torsdag morgen/formiddag – ting vi 
som styrelse vil have på kontormøderne skal vi tage på KS-møderne 

Pkt. 3 Drøftelserne med forvaltningen den 28/10 
Hvad skete der? 

  Vi orienterede kort fra mødet 
o Vi er blevet indbudt/inddraget i en arbejdsgruppe omkring AP Møllerfondens 

tilskud (se pkt. 7) 
o Det er vores indtryk, at man så småt erkender, at der er et problem med 

forberedelsestiden 
o Vi kom også omkring ”skylde-timer-problematikken” uden dog at få den 

lukket – vi er uklare på, hvad problematikken går ud på helt præcist – det 
virker som en 08-tankegang man forsøger at proppe ind i Lov409-vilkår 
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 Næste møde er den 10/12 - hvornår skal skoleåret 2015/2016 ind i billedet? 
o Hvilke erfaringer har vi nu, som gør, at vi skal håndtere tingene på en anden 

måde? Hvordan får vi samlet op på det som vi og/eller lederne troede ville 
kunne lade sig gøre i forhold til virkeligheden? Kan vi se nogle muligheder vi 
ikke har afprøvet? Hvordan griber vi det hele an? Kan vi skabe en bedre fælles 
forståelse – gerne med udgangspunkt i virkeligheden? 

o I KS skal vi samle erfaringer, ideer, problematikker og ønsker op og lave et 
udspil, ønskekatalog el. lign. (temamøde/dag) 

o Giver det mening at indgå i et innovativt arbejde hvis rammerne er 
uændrede? Måske, såfremt det vi får ud af det er bedre end det vi havde før 
– præmissen for at indgå i arbejdet skal være i orden – dvs. at effekten skal 
opleves som bedre end det vi havde før – hvordan inddrager vi pædagogerne 
og skal vi? 

Pkt. 4 Medlemsmøde i januar 
Klubmøder 
Status 

  Medlemsmøde 8/1 i Kredshuset fra 17-19 

 Der er mange klubmøder og emnerne er de samme.. forberedelsestiden, vokal og 
antallet af opgaver er det der fylder mest 

Pkt. 6 Generalforsamlingen i marts 

  Det praktiske 
o Isefjordskolen er på plads – resten kommer senere 

 Indhold-debat-gæst 
o Kunne være Marianne Stentebjerg? 
o Vi skal lige undersøge om vi kan ændre på reglerne for valghandlingerne, 

konstitueringen mm 

Pkt. 7 AP Møller ansøgning 

  Trine orienterede 
o Tre kommuner søger sammen 
o Enighed om flere linjefagsuddannelser 
o Der bliver lavet to ansøgninger: linjefag og lovpligtige vejledere 

(praktik/læsning) 
o Møde igen 21/11 

Pkt. 8 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev. 

  Hjemmesiden opdateret 

 Vinterkonference 

 Julefrokost 5/12 i kredshuset (TR/KS + ansatte) 

 Jubilæer – 16/1 kl.18:30 på Elmely 

 SPT konference, praktisk 
o 10:00 torsdag til 13:00 fredag 
o Kørsel tager ca 1:10 minutter 

 Nyhedsbrev: grønspættebogen, kommende løntjek datoer 

Pkt. 9 Evt. 

  Ønsker til kommende møder 



o Foreløbig evaluering af vores ændrede struktur i kredsstyrelsen 
o Økonomi/budget 

 I Odsherred arbejder politikerne hårdt på at give lærerne noget mere fleksibilitet via 
en aftale mellem ledere/TR lokalt 

 Evaluering af TR-aftalen: møde med kommunen d. 3/3-15 kl. 08:30 
 


