
Referat KS møde d.1.11.17 

 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 

- kredsudsendelse om vold, trusler og magtanvendelser med godt materiale 

- møde fredag d.3.11. ang vold og magtanvendelser hvor René og Bent deltager 

- erhvervsstyrelsen har brug for bestyrelsens- og reelle ejeres CPR numre, i 

bestræbelserne på at undgå økonomisk kriminalitet 

- Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat fra 27. september 

- godkendt 

 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 

UC-SYD 28.9. BH 

- der arbejdes på at få to nye uddannelser til UC syd 

 

Lederevaluering 24.10. BK og BH 

- problematik omkring anonymitet drøftet 

 

information fra Arbejdsmiljø forum - AH 

 

Datasikkerhed - RO til møde onsdag d.1.11. 

- vi skal have gennemgået vore procedurer for behandling af personoplysninger 

 

Fællesrådsmøde 

- orientering om ungeindsatsen  

- Orientering om forældreinvolveringsprocedure i børneuniverset - inspirationskatalog 

 

4. Skolereform-arbejdstid 

Møde med ØK 23.10. RO og BH 

- næste møde d.24.11. med forvaltningen, RO, LP og BH deltager. Drøftelse af indhold 

og oplæg til mødet 

 

Kredsformandsmøde 27.10. BH 

- Henvendelse til BUPL om pædagogers opgaver i folkeskolen 

- Orientering om strategier forud for OK18 

- forventet mange formandsmøder op til OK 18 

 

UV-timetalsundersøgelse. Hvad gør vi? 

- BH har problematiseret KL’s regneark, der fremkommer med væsentligt lavere tal 

end det som er anført i opgaveoversigterne. Hvis KL’s tal alligevel bliver brugt af 

forvaltning eller politikere må vi protestere 

 

Strategi for forhandlingerne 

- drøftet  

 

5. Kommunalvalg 



Gør vi mere? 

- vi har fået tilsagn fra de fleste partier til kredsens valgmøde. Vi har sendt 10 

spørgsmål som partierne/ politikerne skal svare på forinden, ved valgmødets start får 

deltagerne udleveret svarene fra partierne i pjeceform 

- Vi udarbejder kritiske spørgsmål til kandidaterne i samarbejde med TR’erne 

 

6. Elevvold 

På baggrund af debat på TR-AMR-møde drøftes evt. henvendelse til chefgruppen 

- Vi har brug for afklaring omkring hvilke konsekvenser og sanktionsmuligheder der 

kan bringes i anvendelse, når enkelte børn ødelægger arbejdsmiljøet for både elever 

og lærere 

- Vi sender en skrivelse til udvalg og forvaltning 

 

7. Velfærd 7. november 2017 

Evaluering af stormøde 

Hvad gør vi? 

- velfærdsdagsordenen kommer på valgmødet 

 

8. Generalforsamling marts 2018 

- 9.3.2018, BH aftaler med kantinen på UC syd og booker festsalen 

 

9. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 

Evaluering af møde d. 15.10. 

- forårsmødet for AMR’ere, bliver AMR’ernes EGET møde - AH og BH indkalder til 

mødet. Evt. kontakt til Klaus Moldt ang. oplæg på mødet 

 

10. Kongres 2017 

Evaluering 

- det opleves relevant at alle kredsstyrelsesmedlemmer deltager  

- drøftet netværksdannelsen til de øvrige sydjyske kredse ved kongressen 

 

11. Eventuelt 

RO har deltaget i kursus i den nye kommunikationsplatform 


