
 
13. december 2016 

 

Referat af KS-møde tirsdag den 13. december 2016 kl. 12.15 
på kredskontoret 

 

Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist 
Line Nykjær Larsen, Michael Blem, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille Kepler, Rik-
ke Krumbach, Kristoffer Rømer, Katrine Honoré (suppleant for Claus Plenaa), Mads 
Thranow, Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud: Mette Thorup, Jens Christian T. Rasmussen, Claus Plenaa 
 

1.  De gode historier fra skolerne Selsmoseskolen og Gadehaveskolen har holdt et 
godt og relativt velbesøgt fælles faglig klubmø-
de. 

2.  Opfølgning på ”Registrering af UV. tid til 
hovedforeningen” 

 

 Tidsfristen er flyttet til d. 22. december. 
Hvor langt er I nået? 
Hvilke problematikker er I stødt på? 

Der var spørgsmål om, hvordan man registrerer 
puljer, fælles pædagogiske dage mm. DQ ven-
der tilbage. 
Der var enighed om, at registreringen giver et 
overblik over mængden af undervisningstimer, 
lærerne i kommunen præsterer, men desværre 
ikke mere, da æbler og bananer bliver blandet 
sammen. 

3.  Etablering af underudvalg i KS  

 FU har følgende forslag til underudvalg 
under KS: 

- OK18 udvalg (dec. 2016 – dec. 
2017) 
Afdækning af, hvor medlemmer-
ne er i forhold til en evt. faglig-
kamp? Hvordan undersøger vi 
dette? mm.  

- KV17 udvalg (dec. 2016 – nov. 
2017) 
Der er kommunalvalg i november 
2017. Der skal arbejdes med rela-
tioner til Lokalpolitikkerne.  
(se bilag) 

- Skolepolitisk udvalg (dec. 2016 – 
marts 2017) 
(revidering af Kredsens ”Skolepo-
litiske målsætning og opdatering 
af Pjecen "Den gode skole"  
(se bilag) 

- Mediestrategi udvalg (dec. 2016 
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– feb. 2017) 
Vi skal bl.a. drøfte brug af kred-
sens Facebookside og hjemme-
side herunder; Hvilke(n) mål-
gruppe(r) har vi? Hvordan skal 
hjemmeside og Facebooksiden 
bruges? (se bilag) 

Udvalgene skal nedsættes og alle kreds-
styrelsesmedlemmer skal deltage i et 
udvalg. Udvalgene skal udarbejde et for-
slag til kommissoriet for udvalget, som 
skal forelægges KS efter pausen. 

Alice Falk Sidelmann, Casper Christiansen 
 

4.  Etablering af underudvalg forts.  

 Udvalgenes kommissorier skal afstemmes 
med de forventninger KS har til udvalge-
nes arbejde. 
Endelige kommissorier skal vedtages. 

Kommissorier blev fremlagt og vedtaget. 

5.  Medlemsarrangementer  

 FU stiller forslag om, at der laves et af-
tenarrangement for medlemmerne, hvor 
Rasmus Willig inviteres til at holde op-
lægget ”Afvæbnet kritik”. 
Begrundelse: 
At udbrede kendskabet til den retorik og 
den selvcensur medlemmerne bliver 
bombarderet med. 
Målgruppe: 
Medlemmer som ikke kunne deltage på 
medlemskurset i oktober. 

Der var stor opbakning til et medlemsarrange-
ment med Rasmus Willig, evt. sammen med 
andre offentlige ansatte fortrinsvis BUPL. 

6.  Meddelelser  

 Kontingent og konfliktlån Konfliktlånet fra lockouten bliver færdigbetalt i 
august 2017, hvilket betyder kontingentæn-
dringer for alle medlemmer. 
Der kommer materiale ud til hjælp for informa-
tion til medlemmerne. 

11.  Evt. Der blev delt rygter. 

   

 
Heidi Yoma Rasmussen / Michael Blem Clausen 


