
 

Referat KS-møde 23.02.15 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering 

  Ny struktur på vej for ledelsen på skoleområdet i kommunen – vi bliver snart 
klogere på hvad det hele indebærer. Punktet gav anledning til en god drøftelse 
og en del overvejelser ud fra den virkelighed vi oplever lige nu 

 Omstillingsgrupperne er i gang 

 Triosamtalerne 

 TR-valg i marts – materiale kommer ud efter d. 3/3 

 AMR –valg først når ledelsesstrukturen er på plads 

 Lærer-kalender: AWH har lavet udkast til indstikket 

Pkt. 3 Regnskab, budget og procedurer 

  Gennemgået, drøftet og godkendt til underskrivelse 

 Vores procedurer på forskellige områder skal rettes til så vi følger gældende 
regler, hvilket vi giver mandat til at få gjort 

 Herudover har vi besluttet at sætte TR´s omkostningsgodtgørelser op til det 
maksimale 

Pkt. 4 Arbejdstid – videre arbejde fra sidste møde 

  Indtryk fra mødet den 17/2 
o Vi talte primært om OK15 resultatet og at det ville være det vi vil tage 

udgangspunkt i fremover 

 TR aftale 
o skal drøftes på næste møde med kommunen – vi ønsker mere tid, 

ligestilling af alle TR og differentiering af tildelt TR-tid efter opgavens 
størrelse (antal af medlemmer der skal serviceres). Et argument er, at TR 
nu rent faktisk er indskrevet i OK15 og derfor skal indgå i 
samtaler/drøftelser med ledelsen og kreds – vi har stadigvæk en 
udfordring med den nødvendige tid til opgaven. Vi laver et forslag til en 
model 

o Hvad gør vi på de skoler, hvor der kun er en matrikel, men ingen 
suppleant? 

o Hvordan ser det egentligt ud med TR’s tidsforbrug for indeværende 
skoleår 

o Hvilken indflydelse evt. ændringer i ledelsesstrukturen vil have på TR´s 
arbejde fremover vides endnu ikke 

 Formanden orienterede om arbejdet i de fem forskellige grupper der arbejder 
med planlægningen af næste skoleår med fokus på arbejdstiden. Hans 
orienterede fra arbejdet i prøve-gruppen og Jesper fra arbejdet med at se nye 
muligheder i planlægningen/tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Elin supplerede 
med lidt fra arbejdet på Engskovskolen 

Pkt. 5 Generalforsamlingen – vedtægtsændringer endelig beslutning, samt beretning – 



hvordan gør vi? (Lone med under dette punkt) 

  Det praktiske gennemgået 

Pkt. 6 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev 

  Skal vi afholde et lokalt møde omkring pension? (sat på af JN) – ja en god ide 
hvis vi kan få nogle af de andre kredse med på det. Vi spørger også TR 

 AMR–møde d. 7/4 (indtil videre) 

 Nyhedsbrev inden d. 5/3 hvor afstemningen om OK15 går i gang 

Pkt. 7 Oprydning på drev  O 
Kredsdrevet trænger til en grundig oprydning. Pladsen er begyndt at blive trang.  
Drøftelse af hvad, hvor meget og hvor længe ting skal gemmes.  
Uddelegering af oprydningsansvarlige. Punkt sat på dagsordene af AVH 

 JN laver et forslag inden strategimødet d. 20/4. herudover indkøber vi en ekstern 
harddisk 

Pkt. 8 OK 15   

  Hvordan melder vi det ud til medlemmerne? 
o OK-medlemsmøde tirsdag d. 10/3 kl. 16:30 på kredskontoret. Vi 

anbefaler ikke at stemme før efter vores medlemsmøde 
o Nyhedsbrev/mail 

 Den samlede drøftelse tager vi på temamødet d. 2/3 

Pkt. 9 Kredstid 

  Ønsker vi at ændre på mødetiden/den måde vores frikøb er lavet på? 
o Der er fordele og ulemper ved alting  
o Indtil videre holder vi fast i en frikøbsdag (mandag er en god dag) 

Pkt. 10 Evt. 

 intet 

 
 


