
  

Til KS og TR  

Referat af VIRTUELT KS-møde torsdag den 11.2.2021 kl. 12.30 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, MW/Mette Wichmann, LI/Line Illum , KD/Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referat 

 

4.2.21 

 

Referat: 

2.  Generalforsamling Beretninger, dirigent, dagsorden og praktiske forhold 

 

Referat: 

Vi har gennemgået indlæg omkring hovedstyrelsen, med få rettel-

ser. Mette læser korrektur og sender i starten af uge 8.  

Regnskab er underskrevet og klar til fremlæggelse. Det samme er 

kommentarer. 

Per kontakter Jørgen i forhold til dirigent-rollen. 

Vedtagelser og resolutioner: 

Forslag til en resolution omkring fokus på kerneopgaven set efter 

og i en Corona-kontekst.  

 

Forslag til mundtlig beretning: 

Lejrskole timerne tages op her, med mulighed for at kunne debat-

tere dette for medlemmerne.  

  

OBS på at A20 i skriftlig beretning peger ind i mundtlig beret-

ning. 

 

Mundtlig beretning: 

- Corona. 

- A20. 

- Lejrskoler. 

- Politiske kommentarer. 

- Kommunalvalg. 

- Medlemsarrangementer. 

- Mindre medlemsgrupper. 

 

 

3. HS suppleringsvalg  Status, kandidater, vores indsats 

 

Referat: 

Der er på nuværende tidspunkt 4 officielle kandidater. Vi anbefa-

ler at man stemmer til HS suppleringsvalg, og opfordrer med-

lemmerne til det. Vi vælger ikke at anbefale nogle officielle kan-

didater.  

4. Politisk udmelding om prøver Lokale vinkler drøftes    

 

Referat: 



Vi skal påvirke situationen lokalt i forhold til en lokal udmelding 

omkring prøver. Prøverne der er valgt ud gennemføres, som prø-

ver. Evalueringen i andre fag foretages af lærerne i klasserne.  

Vi laver en proaktiv formulering på at der skal afholdes prøver i 

de fag der meldes ud, og kun de fag. 

5. A 20 Opfølgning på møder 

 

Referat: 

Vi har diskuteret indholdet og vores vinkler ind i det. 

6. Genåbning 8.2.21 Opsamling på problematikker inklusiv fra TR mødet 

 

Referat: 

Det er især 4. klasserne, hvor der er det største problem. 

Fokus på test og etableringen af test på matriklerne. 

7. Lokallønsforhandling (ud-

skudt fra sidst) 

 

Referat: 

Vi udskyder punktet igen. 

8. Lejrskole henvendelse  

Referat: 

Der laves et svar med rettelser til lærergruppen.  

9. Senere indkomne sager  

Referat: 

10. Meddelelser 

 

 

Referat: 

11. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


