
  

Til KS og TR  

Der indkaldes til KS-møde torsdag den 11.11 2021 kl. 12.30 – 16.00 på kredskontoret 
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 

 

14.10.21 

Referat: 

Det er godkendt 

2. Kongres 2021 og udviklings-

forum 

Evaluering, herunder også af kongresforberedelsen 

Referat: 

Kongresforberende: 

Vi fortsætter med den form der er fundet. Vi vil fremover afholde 

det med en invitation til en fra forretningsudvalget, for at kunne 

uddybe enkelte dele eller elementer fra dagsordenen.  

Vi kunne se på om der fremadrettet skulle ses mere på at komme 

med oplæg, dagsordens punkter etc. 

Kongres: 

Vi tager punktet omkring formand og næstformands valg op, dette 

gælder også valg til hovedstyrelse på kredsstyrelsen – for at se om 

vi kan gå videre, finde opbakning eller tilslutte sig noget fra nogle 

andre. 

Udviklingsforum:  

Seniorpolitik og rammeaftalen for seniorordninger – vi skal have 

sat mere fokus kommunalt på dette. 

 

3. KS døgn Indhold, planlægning mv. 

Referat: 

2.-3. december indhold kunne være: 

- Udvikling i ansvarsområder? 

- Struktur – er vi rigtigt sammensat. 

- Økonomi og bæredygtighed.  

- Samarbejdet mellem kredsen og vores forskellige samarbejds-

partnere – strategisk samarbejde.  

- Undervisningstimetal og byrådsvalg. 

- Nyt bedømmelsessystem. 

- Frihedsgrader.  

- Psykisk arbejdsmiljø – god ro og orden.  

- Gearet til fremtiden – bogføring. 

- Sagsbehandlingen fremadrettet.  

 

4. Økonomi Status 

 

 

Referat: 

Vi skal melde ind til hovedforeningen omkring påtænkt konti-

gentstigning. Vi påtænker ikke at hæve kontingentet næste år. 

 



Ellers er det foreløbige regnskab gennemgået uden de store be-

mærkninger, en merudgift i forhold til reception og pc-indkøb. 

Det ser dog fornuftigt ud regnskabsmæssigt samlet set.  

 

5. Arrangementer Åbent kursus, TR 112 og Generalforsamling 

Referat: 

Intern evaluering af åbent kursus:  

Morgensang og mere tydelige programmer kunne vi godt tage 

med næste gang. Vi skal tilpasse quizzen til tidspunktet for afhol-

delsen. Bordplanen skal tilpasses så den passer mere til distriktet.  

Oplægget om lørdagen kan vi diskutere relevansen af, det var 

måske for lidt brugbart at tage med.  

Kunne det være en ide at se på at inddrage politikerne uden valg.  

 

TR112: 

Indhold og program:  

- A20 – forhandlingskursus og teknik. 

- Arbejdsmiljø –  

- Samarbejdspartnere. BSU – Vi arbejder videre med denne 

invitation, i fht. BSU, Skolelederforeningen, Magnus. 

 

Generalforsamling: 

- Vi har diskuteret lokalet og forplejning, der vil nok kom-

me en merudgift på dette, men vi ønsker at fastholde for-

men på det, selvfølgelig afhængig af merudgiften.  

 

6. Tjenstlige samtaler Udviklingstendenser 

Referat: 

Vi oplever en umiddelbar tendens om at man hurtigere og hurtige-

re kalder til tjenstlige samtaler. Også for ting som vi umiddelbart 

vurderer til at være af mindre betydning.  

Vi vil lave en henvendelse til HR/personale, hvor vi prøver at 

finde en linje i det her.  

7. Senere indkomne sager  

Referat: 

8. Meddelelser 

 

 

Referat: 

9. Eventuelt  

Referat: 

Skal vi arbejde videre med ideen om et slogan? 

 

Møde med børnehaveklasselederne, dato fastsættes. 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


