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Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2022 

af Lars Sørensen 

 

 

A20 kursus for tillidsrepræsentanter  

På baggrund af et oplæg fra sekretariatet drøftede bestyrelsen indholdet i den planlagte 

kursusdag om A20 7. marts for tillidsrepræsentanter og suppleanter på kommunens folke-

skoler. 

På kursusdagen vil der blive taget udgangspunkt i hvordan vi kan lykkes med formålet 

med A20, som ud over bedre samarbejde på alle niveauer har mål om, at lærerne oplever, 

at de har muligheder for at kunne lykkes med deres arbejde og har indflydelse på skolens 

og undervisningens udvikling. 

Tilmelding til dagen er sendt ud, og det er en helt klar forventning, at samtlige folkeskoler 

deltager – gerne med både tillidsrepræsentant og - suppleanten 

 

Stillingsannonce kommunikationsmedarbejder 

Bestyrelsen tilsluttede sig et forslag til stillingsannonce for en nyoprettet stilling som 

kommunikations- og pressemedarbejder. 

Stillingen er nu opslået – se bl.a. hjemmesiden. Fristen for ansøgning er 15. februar kl. 

12.00 

 

Status på forhandlingerne om ny forhåndsaftale 

Bestyrelsen blev orienteret om de igangværende forhandlinger om en ny forhåndsaftale for 

folkeskolerne. 

Da der forventes indgået en ny forhåndsaftaler, er der udsendt en TR-udsendelse med en 

henstilling om, at de lokale lønforhandlinger for skoleåret 2022-2023 afventer den nye 

forhåndsaftale. 

 

 

TR- mødet 24. februar 2022 

Bestyrelsen drøftede, hvad der skulle på dagsordenen til det planlagte TR-møde 24. febru-

ar. Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter.: 

• Bestyrelsesvalget 

• A20 – herunder A20 kursus 

• Organisationsprocenten 

• Forhandlingerne om ny forhåndsaftale i BUF 

• Coronasituationen 

• Budget 23 i BUF 

• Forflyttelsessituationen 

• Åben mikrofon 
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Organisationsprocenten 

Bestyrelsen drøftede de initiativer der er taget for at få alle potentielle medlemmer til at 

melde sig ind i KLF og dermed også i DLF. Arbejdet med organisationsprocenten bliver 

også et punkt på TR-mødet 24. februar.  

 

Inklusionsundersøgelsen 

Pædagogisk udvalg havde udarbejdet et udkast til en medlemsundersøgelse om inklusion. 

Det blev besluttet at arbejde videre med spørgeskemaet, som tilrettes på baggrund af de 

faldne bemærkninger. 

 

Generalforsamling 2022 – sted og form  

Bestyrelse besluttede, at den ordinære generalforsamling i 2022 afholdes  

fredag 7. oktober 

Der undersøges forskellige steder, hvor generalforsamlingen kan afholdes. 

Punktet genoptages på bestyrelsesmødet 10. februar. 

 

 


