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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 16. marts 2015, kl. 12:30-15:00  
 
 
Dirigent/referent: KM/TC 
 
 
Pkt. 172 Meddelelser  
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 11/3 USU-evaluering  

Kun to ledelsesrepræsentanter til stede, mange klubfolk få 
skolefolk. 
Der blev brugt meget tid på meget lidt.  
Det virker som om man arbejder på at få ansvaret og under-
visningen i USU over til lærerne. 
Fordelingsnøglen har været oppe at vende så vores budska-
ber er båret videre. 
7. april møde i BSU. 

KM+MR 
 

2. 13/3 Generalforsamling, pkt. 174  - 
 

3. 16/3 Hovedstyrelsesformøde 
 
Oplæg omkring arbejdstagerne i DK, og de forhold vi er un-
der. Skal skaffe indflydelse ved forestående folketingsvalg. 
 
 OK15 ved et nej indkaldes der til ekstraordinær kongres. Ved 
ja indkaldes der til arbejdsdage, hvor man skal finde ud af, 
hvordan dette ja skal bruges fremadrettet. 

MR+JS 
 

4. - Nyt fra Hovedstyrelsen  
CFU-forliget – arbejdet hårdt på at få et forlig, der ligner det 
kommunale forlig. HS afventer den vejledende ur-
afstemning.  
FOA – havde fået deres resultat i hus, men deres hovedbesty-
relse havde stemt det ned. Derfor er de tilbage ved forhand-
lingsbordet. Nyt forlig er nu på bordet, og der er opfordret til 
at stemme ja. 
 

JS 
 

5. - OI kort orientering 
 

MR 

6. - MR stiller op som kandidat til HS 
 

MR 

 



 
Pkt. 173 Nyt fra udvalgene 

- KOU – intet nyt 
- SAPU – møde i dag omkring elevplaner samt evaluering af temaaften. 
- AMU – møde kl. 14.30 

 
 
Pkt. 174 GF15 
 Evaluering af generalforsamlingen: 

- Rigtig god generalforsamling. 
- OK-debat forløb fint og på en ordentlig måde. Ros til Jeanette for sit ind-

læg vedr. OK 15.  
- Folk var meget begejstrede for maden og kagebordet.  
- Skarp formandsberetning.  
- Vibe lidt ærgerlig over, at AMU ikke var på.  
- God underholdning.  
- Stemningsrapport bliver sendt til Lea i konferencen.     

 
 
Pkt. 175 Styrelsens forårsseminar  

- Drøftelse af ønsker til programmet 
- Sølyst reserveret 
- De 5 indsatser 
- Strømpilen 
- Drøftelse af fremtiden i styrelsen 
- TRs rolle i den nye skolestruktur 
- Parallelforløb mellem OK15 og vores egen aftale 
- Samarbejdet mellem TR, TRs og AMR 
- Små kursusforløb, hvor Jeanette og Morten underviser os i fx barsel, del-

tid osv. 
- Samarbejdet med de nye ledelser i skolestrukturen/TR forum 
- Paradokser. Helt ned i praksis … hvad gør vi fx med årgangsteam??? 
- Kan vi arbejde på at komme på forkant med udviklingen så vi kan imø-

degå alt det vi bliver udsat for – lægge strategi. Hvad sker der i fremti-
den? 

 
 
Pkt. 176 Skolestruktur   

- Status på og drøftelse af fusionsplanerne 
- Mette Feldsted udlånes til Egebjerg i en periode, til der bliver ansat en 

leder. 
 
Pkt. 177 OK15  

- Orientering og drøftelse  
 
 
Pkt. 178 Lokalaftalen  

- Spørgsmål og opmærksomheder 
 
 
Pkt. 179 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 - Lægges i konferencen  
Pkt. 180 Eventuelt 



 
 
Pkt. 181 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
- Folkeskolereformen i praksis  
- DLF’s 5 indsatser  

- Officiel BLF-Facebookside 
- TEMA-aften: evaluering  
- Strømpilen  

 


