
Referat
TID & STED : ONSDAG DEN 23. JANUAR 2019 KL. 12.00 – 14.45 PÅ KREDSKONTORET

EMNE : KREDSSTYRELSESMØDE

AFBUD :
REFERENT : BD

1. Afholdte møder og arrangementer

Evaluering og evt. opfølgning på

 TR-mødet d. 16. januar

 Svend Brinkmann d. 17. januar

Helle Døjs oplæg blev vel modtaget, men folkeskoleidealet er ikke
let at bringe ud på skolerne.
Til næste TR-møde: Hvordan arbejder vi videre på skolerne. Skal vi
i drøftelse med skoleledere, ambassadører, forvaltning, politikere
eller…
Generelt ros til Svend Brinckmanns oplæg, der gav stof til eftertanke
og styrket argumentation for den dannelsesdebat, vi ønsker at rejse.

Praktiske tilbagemeldinger: For koldt i auditoriet og kander med
kold kaffe.

2. Kredsens regnskab 2018 og budget
2019-21 (20 min.)
Gennemgang af regnskabet for 2018.

KS drøfter kredsens budget for 2019 og
de to overslagsår.

Giver indsatsen ”Er vi gearet til
fremtiden” anledning til at tænke
anderledes – også i forbindelse med
budgetlægningen?

Bilag på mødet

Det undersøges, om der i regnskabet kan afsættes en pulje, der
fleksibelt kan anvendes til at frikøbe fortrinsvis KS’ere til løsning af
opgaver, der hidtil har ligget hos Heidi og Poul Erik.

Honorar til KS-medlemmer: Der overvejes forslag om, at KS-
medlemmer fremover kompenseres med et årligt honorar på 5000,- i
31/3-2000-niveau. Dette for at imødekomme at man som KS’er
aldrig vil nå det høje undervisningstillæg, har nogle aftenopgaver i
løbet af året samt har ansvar ifb. med regnskab.

Kredsen deltager den 7. februar i et regionalt kredsmøde ”er vi
gearet til fremtiden” – og efterfølgende kan der tages stilling til evt.
budgettering i denne forbindelse.

3. Generalforsamling 2019 (30 min.)

Drøftelse af

 Praktiske forhold

 Yderligere dagsordenpunkter til
GF18 (fx HST-valget og GF-
udtalelse)

 Punkter til beretningen

 Debatfremmende og involverende
aktiviteter/afviklingsformer ud over
Mentimeter?

 Andet? Fx overvejelse om en
generalforsamlingsudtalelse vedr.
skolernes budget?

Bilag:

Der skal være styr på det praktiske senest en måned før, BD har
møde med Tinghallen den 28. januar.

Opslag på skolerne tre uger før: Plakat udleveres fra kredskontoret
til TR’erne den 6. februar.

Ekstra dagsordenspunkt: HST-valg og Jacobs kandidatur.

Forslag om udtalelse fra generalforsamlingen ift. til den kommunale
prioritering af folkeskolen – vedtaget.

Enkelte tilføjelser til beretningens indhold.



Tidsplan i forbindelse med GF 19
Foreløbige punkter til beretningen

4. Inkluderende fællesskaber (30

min.)

Drøftelse af, hvad vi skal tage med fra
Hans Jørgen Dams oplæg på temadagen,
og hvordan vi bringer drøftelserne vedr.
inkluderende fællesskaber ind i de rette
fora.

Hvordan og hvor dagsordensættes de
inkluderende fælleskaber, så det bliver en
reel drøftelse af, hvornår en elev og et
fællesskab har glæde af hinanden? Kan vi
tage udgangspunkt i DLF-værktøjet
”Målrettet indsats”?

Bilag:

Noter fra TR-mødet den 7. nov. 2018
”Målrettet indsats” – en guide til
strategisk arbejde

Udsat til næste møde, da det prioriteres at KS tager til Hobro for at
deltage i demonstration mod fyringen af tillidsvalgte i Mariagerfjord
Kommune.

5. Hovedstyrelsesvalg 2019 (15 min.)

Drøftelse af opgaver/tiltag/tovholdere i
forbindelse med Jacob Svejstrups
kandidatur til HST.

Bilag: Stemmefordelingen fra HST-valget
i 2015

JS retter henvendelse til Sekretariatet og er ansvarlig for at formalia
og deadlines overholdes.

Der arbejdes på at sikre et samarbejde omkring valg af flest mulige
midt- og vestjyske hovedstyrelsesmedlemmer.

6. Kommende møder og
arrangementer (30 min.)

 Åbent medlemskursus d. 1.-2. feb.
2019

 Møde med fmd./næstfmd. i BUU d.
4. feb. 2019

 Erfa-mødet d. 6. feb. 2019

 Regionalt kredsstyrelsesmøde d. 7.
feb. 2019

 Evt. møde med BUU (og SL?)

 Samarbejde m. LO (bilag LO’s
vedtægter) – evt. valgmøde, LO-
formanden på KS- eller til TR-møde?

 Musikarrangementer (JS)

 Medlemsmøde med rundvisning på
rådhuset og efterfølgende debat med
politiker (PMJ, UW…)

Der tages ikke flere ind, men satses på, at sidste-øjebliksafbud kan
give plads til de sidste medlemmer på ventelisten.

Møde med politikerne: Inklusion, kommunalt budget,
tildelingsmodel (det økonomiske incitament), visitering/ppv/central
finansiering af elever, der visiteres til et mere passende skoletilbud.

Erfa-møde den 6. februar har det nye forståelsespapir på
dagsordenen.

Regionalt KS-møde – Endnu intet materiale fremsendt.

Møde med udvalget – En bred deltagelse af TR’erne – alternativt
skolelederforeningens bestyrelse.

Drøftelse af, hvilke arrangementer på Paletten, vi skal købe billetter
til, da vi ønsker at henvende os til en anden gruppe af medlemmer
end ved de foregående musikarrangementer.



7. Punkter til kommende møder Intet til ref.

8. Gensidig orientering Intet til ref.

9. Evt. Intet til ref.

Venlig hilsen
Jeanette Winther og Brian Dalsgaard

Formand og næstformand


