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Referat af Styrelsesmøde 
 

Mandag den 27. februar 2017, kl. 12:30-15:00 – herefter udvalgsmøder 
 
 
 
Dirigent/referent: LK/LS 
 
 
Pkt. 144 Meddelelser & indstillinger  
  
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

21/2 Forhandling af praktikaftalen  MR+JS 

2. 21/2 
 

Ekstraordinært møde i Center-MED MR+JS 

3. 
 

27/2 Hovedstyrelsesformøde  MR+JS 

4.  
 

- Status på klassedannelse 17/18 og børnehaveklasselederne MR 

 
 

Pkt. 145 Nyt fra udvalgene 
- Kort orientering 
- AMU er ved at planlægge mødet for arbejdsmiljørepræsentanterne d. 8. 

Marts. 
- KO der er styr på generalforsamlingen 
- SPU - intet nyt. 

 
 
Pkt. 146 GF17 (13:15)    

- GF-hæftet, 2. behandling (bilag) 
- Gennemgået og rettet til. I forhold til næste år bør styrelsen se på, hvor 

mange sider der skal være til hvert udvalg.  
- Beslutning af forslag til resolutioner (bilag) 

Resolutionerne blev gennemgået, der var ingen yderligere rettelser til dem. 
- Drøftelse af generalforsamlingens form og afvikling 

Drøftet. 
- Andet  

 
 
Pkt. 147 Dialogmødet 10. februar (14:00) 

- Evaluering af mødet og drøftelse af ’børne- og ungestrategien’ og de 
konkrete handlinger  

- Evalueret 
 
 
Pkt. 148 Lokalaftalen (14:45) 



- Forslag til dagsordenspunkter til Forhandlingsudvalgets møde den 3. 
marts  

- Punkter der ønskes i forhandler udvalget: Efter/videreuddannelse og 
inddragelse af TR, overtid, evaluering af tilstedeværelsestid og værdien 
af fællesforberedelse, registrering af det udvidet undervisningsbegreb, 
teamtid, prøver og censur, opgaveoversigter, 6. Ferieuge, samtaler om-
kring opgaveoversigter, social kapitalmåling.  

 
Pkt. 149 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 Husk der er styrelsesmøde en time før generalforsamlingen. Evt tale med 

lederen om, at dem med sent undervisning kan få lov til at deltage i general-
forsamlingen.  
Husk at rykke for tilmeldinger til generalforsamlingen.  

 
Pkt. 150 Eventuelt 

-   
 
Pkt. 151 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter:  
- Ressourcetildelingsmodel   
- MED/social kapital  
- Prøve på særlige vilkår  
- Evaluering af skolestruktur  

- 16B 
- Kommunalvalg 2017  
- Udviklingen i stillingstal  
- Lærerens Dag 
- Undervisningstilbud til børn og un-
ge med funktionsnedsættelser  

 


