
Referat strategi + ordinært KS-møde d. 15.12.2014 
Mødeleder: HJ| Referent: JN  -  NB! Mødet er fra 09:30-14:00 
 

Foreløbig tidsplan: 
Strategidel – 09:30-11:30 
Pause/frokost - 11:30-12:15 
Ordinært møde - kl. 12:15-14:00 

 

Strategidelen (09:30-11:30) 

Pkt. 0 Medlemsindsats – foreningens fem indsatsområder 
http://www.folkeskolen.dk/552196/fem-nye-indsatsomraader-saadan-vil-dlf-vaere-der-for-dig  

 Med udgangspunkt i foreningens interne plan for de fem politiske indsatsområder tog 
vi fat på nogle strategiske drøftelser 

  Fastholde og styrke sammenholdet blandt medlemmerne 

 Få politikerne til at tage ansvar for, at skolerne kan lykkes med opgaven 

 Konkrete forbedringer af lærernes arbejdssituation 

 Forsvare lærernes ytringsfrihed 

 Sikre tillidsvalgtes vilkår 

Ordinært KS-møde 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering 

  Formanden 
o Med-dialog mødet omkring sammenlægning af afdelinger (Østre og 

Hagested). Mødet forløb fint og redeligt 
o Trio- seminaret den 12.dec – der er kommet nye chefer …  

 Tale-Høre-Nyt .. talehøre-lærerne overvejer en udmelding af foreningen 

Pkt. 3 Kredsens økonomi/budget – hvordan ser det ud/status/fremskrivninger? 

  Kasseren forventer et lille underskud på omkring 30.000 – primært pga 
faldende indtægter fra færre medlemmer 

 Fremadrettet må vi kunne forvente at have færre indtægter 

 Vi har endnu ikke overblik over hvor meget/lidt af puljen der er afsat til frikøb 
vil blive brugt 

Pkt. 4 Evaluering af fælleskurset i Gilleleje 

  Fredens var super-duper 

 Viemose var en smule tvivlsomt i forhold til udbyttet – måske kunne måden vi 
arbejdede på det med forbedres? Nøglepunkterne er dog vigtige at holde fast i. 
Ærgerligt, at den oprindelige tanke med hans deltagelse ikke kunne holdes pga 
afbud fra formanden 

 Generelt skal vi huske, at vi skal prøve at følge op på, hvad vi kan bruge det til 
efterfølgende – både strategisk og her-og-nu 

Pkt. 5 Fra drøftelserne den 10.dec 

 Der blev bla. drøftet følgende: 

http://www.folkeskolen.dk/552196/fem-nye-indsatsomraader-saadan-vil-dlf-vaere-der-for-dig


 

 Efter- og videreuddannelse for de næste fire år 

 Prøveperioden – vi er nået lidt videre men langt fra igennem 

 Strukturændringer og campus 

 Undervisningstillægget – særligt omkring det udvidede uv-begreb, 
kompensation/beskrivelse for dem med store, tidsfastsatte opgaver fx bibliotek, 
it osv. Lone og Bo dribler videre med den i første omgang 

 Udskolingens udfordringer med nye prøveformer og ændrede vilkår i forhold til 
skriftlige arbejder mm 

 Medarbejdersamtalerne (Lov 409) 

 Arbejdspladser 

 Tænke mere innovativt mhp at sikre mere tid til forberedelsen – nedsat en 
arbejdsgruppe 
 

Efter formandens gennemgang af mødet, drøftede vi forskelligt: 
 

 Det er svært at se, at vi rykker for alvor i forhold til at vi kan se ændringer 
endsige forbedringer for lærerne som følge af de her møder 

 Mere i løn kan på den lange bane ikke forbedre fx udskolingens forhold og vi 
kan ikke acceptere, at det er den måde vi gør det på – problemet er, at 
forventningerne fra politisk hold til resultaterne (karakterer!) og flere prøver 
(alle fag) presser udskolingen. Samtidigt har eleverne har fået længere dage 
hvilket giver færre positioner til at lærerne kan få en ordentlig sammenlagt 
forberedelse. Det ændrer dog ikke på, at såvel indskoling som mellemtrin også 
er presset – særligt på inklusionsopgaven 

 Lærernes efter- og videreuddannelse (særligt linjefagsuddannelsen) 

 Innovationsgruppen 

 It er dybt problematisk i forbindelse med afgangsprøver, da GOOGLE-drev ikke 
kan bruges 

 Skyldeproblematikken 

 Vores lille undersøgelse (APV udsat til august 2015) 

 Fordelingen af forberedelsestiden er vilkårlig og er det der giver langt de største 
udfordringer efter indførelsen af Lov 409 

 
Næste møde er d. 20/1 

Pkt. 6 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev. 

  Medlemsmødet d. 8/1-15 
o Bredt funderet med fokus på vilkårene efter et halvt år med Lov409 og 

reform 
o Kort at fremlægge resultaterne fra vores lille medlemsundersøgelse 
o Pege lidt fremad på OK15, skolestruktur? 
o Høre hvad der ellers rører sig ude på skolerne – fx 

udskolingsproblematikker, inklusion, forberedelsestid osv – debat, 
spørgsmål og muligvis nogle svar 



 Nyhedsbrev ud 16/12 sammen med indkaldelse til medlemsmødet 

 Indkalde overbygningslærere til et møde omkring deres vilkår – her drøftede vi 
hvornår det er mest opportunt at afholde mødet, i forhold til de drøftelser vi 
har med kommunen omkring prøveperioden 

 Generalforsamlingen – bla. valgprocedurer 

 Datoer for fokusgruppemøder tager vi på mødet d. 5/1 

Pkt. 7 Evt. 

  TR skal rykkes for manglende svar på undersøgelsen 
 


