Referat af bestyrelsesmødet 2. og 5. november 2020
af Lars Sørensen
Bestyrelsesmøde 22. oktober blevet aflyst på grund af sygdom. Bestyrelsesmødet 2. og 5.
november var planlagt som et samlet møde med en dagsorden.
Præsentation af den nye hjemmeside
På mødet blev bestyrelsen præsenteret for det nye layout som klfnet.dk vil få.
Hjemmesiden forventes at gå i luften i den nærmeste fremtid. Det er aftalt, at bestyrelsen
drøfter og giver meldingen på hjemmesidens funktionalitet på møde senere på måneden.

Corona-situationen
Da corona-situationen med et markant stigende smittetal fortsætter, blev bestyrelsen nødt
til at træffe beslutning om en række arrangementer i den nærmeste fremtid.
Et planlagt kursus for nye lærere 27. – 28. januar blev aflyst
Der er planlagt et tilsvarende kursus for nye lærere 22.-23. marts. Foreløbigt afventes udviklingen i corona-situationen, om det vil være forsvarligt at gennemføre dette kursus.
Kurset kræver ingen eksterne foredragsholdere og kan derfor aflyses med et kortere varsel.
Forårets weekendkursus for almindelige medlemmer 12. – 13. marts aflyses allerede nu,
da det ellers skal træffes aftale med eksterne foredragsholdere.
Et planlagt kursus for tillidsrepræsentanter (Trin 5) 7. januar søges afholdt ved at leje større lokaler ude i byen fremfor at gennemføre kurset på Frydendalsvej.
Formanden og næstformanden udsender et medlemsbrev – efter at det har været til kommentering hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Planen er, at medlemsbrevet udsendes 3.
eller 4. november.
Formanden og næstformanden planlægger at ringe rundt til en række tillidsrepræsentanter
for at få et indtryk af Corona-situationen på den enkelte arbejdsplads.
Der planlægges indkøbt en beskeden julegave til medlemmerne på skolerne
Arbejdstidsaftalen A20
På bestyrelsesmøderne i den kommende tid vil forhandlingerne om arbejdstid med BUF
være et fast punkt på dagsordenen.
Der refereres imidlertid ikke fra dette punkt.
Det blev besluttet at arbejde videre med planerne om et kursus for TR og suppleanter i
nødvendige kompetencer i forbindelse med forhandlingerne om A20.
Sekretariatets bemanding
Bestyrelsen gav bemyndigelse til slå en stilling som regnskabsmedarbejder op.
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TR-møde 7. december
Der planlægges et møde 7. december for TR’ere i BUF, såfremt dette er muligt at afvikle
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Følgende punkter til dagsordenen blev foreslået
- Oplæg fra forsker Stinus Storm Mikkelsen: Målstyring, lærerarbejdet og undervisningens kvalitet – præsentation af en forskningsrapport
- Borgmester Jesper Christensen får mulighed for at give en replik på dette emne
- Arbejdstidsaftalen A20
- Status på lokalløn
- Corona
- KKFO på skolerne
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