
VIBORG L
EN FAGFORENING

Dagsorden

TID & STED : ONSDAG D. 21. NOVEMBER 2018 KL. 12.30 15.30 KREDSKONTORET

EMNE : KS
REFERENT : BD
AFBUD : ANNE

1. ler (30 min.)

Alle vores er
og skal genforhandles.

Konsulent deltager under dette
punkt til overordnet gennemgang af
historikken i og baggrunden for

Bilag: Se vores hjemmeside

Orientering v. Poul Erik Pedersen om den de

Til KS nye krav til .

2. Indtastet arbejdstid (10 min.)

Opsamling TR- samt af
evt. tiltag.

og tjekker op hvorvidt tallene passer
for deres skoler.
Passer tallene, vil KS vurdere, hvilke der giver anledning til
undren/handling.

3. Forhandlinger om arbejdstid (15 min.)

Status processen og d af
baggrunden herfor.

Der bliver sandsynligvis landet et nyt inden
jul. Der har fokus forberedelse,
efter/videreuddannelse, forudsigelighed mm.
Vi oplever fra forvaltningens side et fokus at
efterleve og for samarbejdet.



4. Inkluderende (15 min.)

af, hvordan vi bringer denne
diskussion ind i de rette fora.

Hvordan og hvor de
inkluderende det bliver en
reel af, en elev og et

har af hinanden?

Bilag: Noter fra TR- den 7. nov. 2018

Udsat.

5. Kongres 2018 (15 min.)

kongressens diskussioner og
beslutninger. Hvilke handlinger kalder det
og fra hvem?

Evaluering af
OK18

Folkeskoleideal

rolle i en styrket

Perspektiver og muligheder i Ny
start

Punktet er
af lokale NY start-initiativer KS d. 5. dec. 2019.

Folkeskoleidealet bliver en del af medlemskursus d. 1. feb.
2019, hvor Tine Agenskov deltager.

6. a (10 min.)

og afklaring af til
onsdag d. 21. nov. 2018.

Desuden af:

Hvem der er kontaktpersoner

Hvordan medlemmerne kontaktes

Hvor meget/ofte
tilbagemeldinger

Bilag: PP til ambassa

og for dagens

7. Hovedstyrelsesvalg 2019 (5 min.)

KS har meget tilfredse med Tine
Agenskovs arbejde i Hovedstyrelsen, ligesom
vi har glade for at kunne

hende til forskellige lokale arrangementer.

Ingen lokale kandidater har meldt sig
banen.

KS tager endelig stilling til Tine Agenskovs
kandidatur.

Jacob overvejer at stille op til Hovedstyrelsen endelig beslutning
tages inden jul.

8. Kredsens budget 2019-21 (15 min.)

KS gang i for 2019
og de to

Bilag

Det lokale kontingent fastholdes.
Ny aftale vedr. vedligehold og snerydning aftalt.



9. Generalforsamling 2019 (5 min.)

af udkastet til tidsplan frem mod
GF19

Bilag: Procesplan frem mod GF19

Tidsplan godkendt.

10. medlemskursus d. 1. 2. feb. 2019

Afklaring ift. endeligt program,
deltagerbetaling samt tilmelding og
deltagerprioritering.

Fredag ved Tine Agenskov
Musik ved Beck & Beck

formiddag v. Helle Hein
Prisen er 350,- pr. deltager.
Tilmelding via TR.

11. Gensidig information

Herunder avisskriveri vedr.

, Aarhus, ansat som ny
Orientering om situationen omkring ledelse i Bjerringbro.

12. Punkter til kommende Intet til ref.

13. Evt. Intet til ref.

Venlig hilsen
Jeanette Winther og Brian Dalsgaard

Kredsformand og


