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Referat af bestyrelsesmødet 6. januar 2022 

af Lars Sørensen 

 

 

Ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder  

Efter at den tidligere kommunikationsmedarbejder stoppede sidste år, har bestyrelsen drøf-

tet hvorledes ansættelsen af en ny kommunikationsmedarbejder skulle være. 

I drøftelsen er indgået spørgsmålet om arbejdsområder, beskæftigelsesgrad og finansie-

ring. 

Der arbejdes videre med et stillingsopslag. 

 

 

Opstillingsgeneralforsamlingen 24. februar 

 

Bestyrelsen besluttede følgende rammer for valget til KLF’s bestyrelse 

Der er dels valg til formand, næstformand, bestyrelse og yderligere kongresdelegerede. 

Der er følgende rammer for valget: 

På opstillingsgeneralforsamlingen torsdag 24. februar sker følgende:  

Der afvikles taler på max. 8 minutter til dem, der opstiller til formands- og næstformands-

posten. 5 minutter til dem, der opstiller til de øvrige i bestyrelsen og 3 minutter til dem, 

der opstiller som yderligere kongresdelegerede.  

Talerne live-streames, og talen vil efterfølgende være at finde på hjemmesiden under den 

enkelte kandidat.   

Der tages foto af kandidaterne.  

 

Fra fredag 25. februar 

Valgkamp med mulighed for at få valgdebatoplæg på hjemmesiden. Der vil i alt være 6 

positioner til valgdebatindlæg, og herefter vil man så skulle klikke for at se de foregående 

indlæg. Valgdebatindlæg lægges ikke på foreningens Facebook side. Debatindlæg kan og-

så lægges med link på kandidatsiden. 

 

Efter opstillingsgeneralforsamlingen og senest til fredag 4. marts kl. 12 har kandidaterne 

mulighed for at sende et skriftligt valgoplæg til hjemmesiden kandidatside.   

Onsdag 9. marts. 

Her vil kandidatsiderne være tilgængelige på foreningens hjemmeside. Det vil på hjemme-

siden være tydeligt opdelt i forhold til, om man er kandidat til formand, næstformand, be-
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styrelse eller som yderligere kongresdelegerede. Samme person kan figurere flere steder. 

Det er kun redaktøren, der kan redigere og lægge op på kandidatsiden. 

 

Nødplan for ikke fysisk afvikling af opstillingsgeneralforsamlingen 

Bestyrelsen diskuterede desuden en nødplan, hvis coronasituationen gør det umuligt at 

afholde en fysisk generalforsamling. 

 

 

Inklusionsundersøgelse 

Pædagogisk udvalg fik bestyrelsen tilslutning til at gennemføre en spørgeskemaundersø-

gelse om inklusion. 

Pædagogisk udvalg arbejder videre med formuleringen af spørgsmålene. Undersøgelsen 

forventes gennemført inden vinterferien. 

 

Coronasituationen  

Det blev besluttet at indkaldes til et kort ekstraordinært AMR-møde på Teams, hvor 

AMR’erne dels kan blive informeret, men mindst lige så vigtigt, vil kunne give meldinger 

til foreningen på lokale problemstillinger og udveksleerfaringer. 

 

Kommende arrangementer og corona 

Kurset for nye lærere 17. – 18. januar flyttes til 10. – 11. marts. 

 

Områdetillidsrepræsentantmøderne i uge 2 og 3 afholdes virtuelt. 

På møderne foreslås følgende drøftet: 

Bestyrelsesvalget 

A20 – opgaveoversigter status, skoleplanen og prioriteringer, årshjulet 

Coronastatus 

Budgetudmeldingen til skolerne 


