
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den. 12.11.2020 kl. 12.30 – 16:00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum, MW/Mette Wichmann, KD, Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 

 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referater 

 

- 5.11.2020 

 

Referat: 

- Udsættes til næste gang. 

2. KS-døgn - Forberedelse.  

 

Referat: 

- Programmet gennemgået med en beskrivelse af nærmere 

indhold. 

- Emner der skal skrives på programmet: 

o Trainee-ordningen.  

▪ Vi laver nogle korte spørgsmål, som oplæg 

til vores runde med TR. Line har ansvar for 

det. 

▪ Invitation til fællesmøde med LL. 

o SOME – brug af medier i fremtiden. 

 

3. A20 - Status og videre proces. 

 

Referat: 

- Vi har gennemgået en grafisk opstilling af arbejdstid. 

- Internt notat omkring A20 udarbejdes. 

4. FH - Der har været indledende møder i det lokale FH, en status 

og opdatering fra det.  

 

Referat: 

- Der er nogle lokale uenigheder om hvordan man skal or-

ganisere sig og ikke mindst bruge medlemskontingentet. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe uden vores deltagelse, 

hvor man vil prøve at finde en løsning på den endelige or-

ganisering.  

5. Covid-19 

 

 

- Undervisning af elever under hjemsendelse.  

 

Referat: 

- Sidste fredag rejste vi spørgsmålet omkring denne pro-

blematik. Der er endnu ikke kommet et svar på dette. Vo-

res holdning er tydelig. Der skal ikke være dobbelt under-

visning. Vi skal og vil overholde alle regler omkring 

GDPR.  

6. Meddelelser 

 

- Attraktiv udskoling. En tilbagemelding fra Katrine og 

Line på hvor tingene bevæger sig hen. 



 

Referat: 

Vi udsætter punktet til næste gang. 

7. LSP 

 

- Et kig på program for læringsledelse, der er kommet en 

samlet rapport for alle kommuners indsats. 

- Hvad gør vi fremadrettet – databaseret måling.  

- https://www.folkeskolen.dk/1857882/kaempe-dataprojekt-

har-styrket-laererne--men-ikke-rykket-eleverne 

 

Referat: 

Vi vil fremadrettet kigge på hvordan vi kan bruge data som lærere 

på den udviklende måde. Hvordan kan vi bruge tal til vores for-

del, hvis ikke vi kan komme udenom det. Vi kan evt. bruge ”ver-

dens bedste folkeskole” oplægget til dette.  

8. Fastsættelse af kontingent for 

2021 

- Afgørelse om prisregulering eller ej. 

 

Referat: 

Vi beslutter at kontingentet forbliver i ro.  

9. Eventuelt  

Referat: 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling og Christian Ellekrog  
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