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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 10. marts 2014, kl. 12:30-14:00 
 
 
 
Dirigent/referent: KM/JS 
 
 
Pkt. 153 Meddelelser  

1. 4/3 Pressemeddelelse om aftaleindgåelse, pkt. 155 
 

- 

2. 4/3 Møde i fraktion 4 
 

MR 

3. 5/3 Forhandlingsmøde med C-BUR om  LC-
psykologernes løn 
 

MR+JS+SV 

4. 6/3 Skoleforum 
 

JS+KM 

5. 7/3 Møde med Competencehouse 
 

JS 

6. 7/3 Møde med de tillidsvalgte fra Kasperskolerne angå-
ende Lautrup 
 

MR+JS+HJF 

7. - Svar på resolution fra den ekstraordinære GF MR 
 

8. -  Nyt fra Hovedstyrelsen 
 

JS 

9. Foretag en vurdering af, hvor mange DLF-lommebøger, der ønskes til skolen og notér det på en 
liste til Lars. 
10. Invitation til styrelseskursus lagt i dueslag. 
 
  
Pkt. 154 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
 
 
Pkt. 155 Folkeskolereform & arbejdstid 

- Drøftelse  
- Der er aftalt 5 forhandlingsmøder med kommunen til at færdiggøre og 

lande lønaftalen.  
- Skolerunde med reaktioner på pressemeddelelsen om aftale. 

 
 
Pkt. 156 Ordinær GF 2014  



- Det praktiske. Husk at opfordre medlemmerne til at tilmelde sig. Fristen 
er på fredag den 14. 

- Vi starter og slutter med en sang. Der bliver underholdning under ma-
den. 

- Vedtagelser og resolutioner drøftet. Der udsendes konkrete udkast til 
næste styrelsesmøde. 

- Valg (TR og GF-valgte). Vi mangler en 2. suppleant for revisor. Spørg på 
de faglige møder om der er nogen interesserede. 

- Andet . Er honoreringen belyst godt nok i forhold til sidste år? 
 
 
Pkt. 157 Kvalitetsanalysen  

- Drøftelse. Temaet er lagt ud til Skole- og Aftalepolitisk udvalg til videre 
forarbejdning, før vi kan behandle det i styrelsen. 

- Husk det er en offentlig høring dvs. alle kan udtale sig – både privatper-
soner og grupper af interesserede. Ligeledes kan både den afgående 
skolebestyrelse afgive høringssvar før sommerferien, som den nytilkom-
ne skolebestyrelsen kan afgive høringssvar efter sommerferien. 

 
 
Pkt. 158 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 Tilmeldinger til GF14.Husk GF-hæfter til uddeling på skolerne. 
 DLF-lommebøger – lav optælling og noter på liste til Lars. 
 Efterlys interesserede til GF-valg som 2. suppleant for revisor 
 
 
Pkt. 159 Eventuelt 
 
 
Pkt. 160 Godkendelse af referat  
 

 
Kommende punkter: 
 
- De tillidsvalgtes kompetencer  
- OK15 
- Lønaftale for LC-psykologer 
 

 


