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Bestyrelsesmøde i KS-klubben
Zoom-møde den 18. maj kl. 8.30-9.00
Deltagere: Christian, Dorte, Helle, Karin, Lone, Marie Louise, Tinna
Afbud: Helene (barsel), Katrine, Lenore, Marianne, Marie

Planlægning af næste nyhedsbrev (forventes udsendt primo juni)

1.

Nyt fra bestyrelsen

Vi håber, I har det godt og trods alt trives i denne særlige Corona-tid med store omvæltninger for os alle.
Nogle arbejder hjemmefra på fuld tid, andre hjemmefra med færre opgaver, og andre
igen på kontoret, hvor de udfører deres opgaver, men samtidig skal forholde sig til
mange restriktioner.
Vi har alle lært, at meget kan klares via Zoom, Skype eller Teams, men vi er mange,
som mangler den fysiske kontakt og sparring med kollegerne.
Husk, at du altid kan kontakte din TR, hvis behovet skulle opstå.

2.

Mød en KS-profil

En fortælling om hverdagen i en tid med Corona – Eksempler:
Hvordan er det at arbejde hjemmefra?
Hvordan er det at arbejde fra kontoret med restriktioner?
Christian kontakter international koordinator Mette Glerup Thomsen for at høre, om
hun vil skrive lidt om sig selv. Hvis ikke hun har tid, finder vi en anden løsning.

3.

Generalforsamlingen den 18. februar 2020

Tak for det store fremmøde til generalforsamlingen den 18. februar. Dejligt at over 30
deltagere valgte at møde op og vise sit engagement.
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Referat fra Generalforsamlingen findes på KS-klubbens hjemmeside:
https://ksklubben.au.dk/referater

4.

Studieturen

Det har været nødvendigt at udskyde studieturen til Bruxelles og Leuven, men den forventes gennemført til efteråret 2021.

5.

Lønforhandlinger

Lønforhandlingerne på AU pågår endnu, og resultaterne vil blive udmeldt efter sommerferien.
Vær opmærksom på arbejdstidsregler…

6.

OK21

Arbejdet op til OK-forhandlingerne er i gang, og I kan finde oplysninger om processen
samt en tidsplan på KS’ hjemmeside: https://kommunikationogsprog.dk/ok21

7.

Survey om klubbens formål

Da der er pres på i øjeblikket, udskyder vi survey’en til næste nyhedsbrev (efter det
kommende i juni måned).
Skal indeholde spørgsmål som:
Hvilket formål synes du, at KS-klubben har/skal have?
Har du idéer til faglige og/eller sociale arrangementer?
Hvilken type arrangementer kunne du tænke dig?
Hvor ofte synes du, at KS-klubben skal holde arrangementer?
Er der interesse for ERFA-grupper, og i så fald hvilke?
Er der kurser, som kunne være relevante? (fx sprog, kommunikation, etc.)

