
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 7.9.2017 kl. 12.30 – 16.00
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger.

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -17.8.2017

Referat:
Referat godkendt uden bemærkninger.

1. Budget 2018 -status og høringssvar

Referat:
Lige nu er en politisk forhandlingsrunde i gang. Den forventes at
munde ud i et muligt forlig i løbet af næste uge.
Gennemgang af forslag til høringssvar fra Fredericia Lærer-
kreds, FMU Børn og Unge (medarbejdersiden), HMU (medarbej-
dersiden) samt KOF.
Drøftelse af indhold.

2. Børne og skoleudvalget -socioøkonomisk model

Referat:
Fremadrettet justeres den socioøkonomiske model således, at den
udregnes på grundlag af de faktiske elever på skolerne, og ikke på
den geografiske socioøkonomi. KS bakker op om den socioøko-
nomiske model, men understreger at grundtildelingen til folkesko-
len er for lav i Fredericia er for lav.

3. Trainee-uddannelse -uddannelsen er nu officiel i Fredericia. Drøftelser af konsekven-
serne for skolevæsenet.

Referat:
Orientering. Se pressemeddelelse.
Antallet af studerende bliver formodentlig noget højere, end KS
mener vil være optimalt. Det skal nemlig være muligt at optage 40
studerende pr. årgang. KS fortsætter arbejdet med at implemente-
re ordningen til gavn for både eleverne, lærerne og de kommende
studerende.

4. Medlemsundersøgelsen -se bilag sidste møde, drøftelse

Referat:
Orientere om undersøgelsen med highlightede resultater på Åbent
Kursus. PB og UW laver opsummering målrettet medlemsgrup-
perne udsendes i Nyt fra kredsen. Fokus på inklusion, klassekvoti-
enter, midler til skolereformen og dialog om opgaveoversigten.



KS vil give fredagscaféerne mulighed for at udvikle sig, før vi
snakker nye tiltag i forhold til medlemsarrangementer.
Før næste års undersøgelse skal spørgsmålene gennemarbejdes,
så de bliver mere målrettede.

5. HMU -Efteruddannelses- og kompetenceudviklingsstrategi

Referat:
Orientering om uddannelsesudvalgets udkast til ny efteruddannel-
ses- og kompetencestrategi.

6. Forhold omkring bh.kl.lederne -drøftelse

Referat:
Vi har modtaget svar på vores henvendelse til kommunen. PB
sender svar på oprindelig henvendelse fra medlem.

7. Arbejdspladsbesøg -planlægning, herunder kaffeevent Løntjek 38-39

Referat:
Vi ser positivt på en kaffeevent sammen med BUPL på banegår-
den.
Selve løntjekdelen for vores egne medlemmer vil blive tilbudt på
kommende skolebesøg. Der udarbejdes hurtigst muligt en plan for
disse.

8. Nyt til hjemmesiden/facebook
Referat:
Intet til referat.

9. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

10. Senere indkomne sager Danmark for velfærd, Fjordbakkeskolen, økonomi

Referat:
-Plakat og foreløbigt program til velfærdsdagen i Odense d.4/10
fra 10-15.30 er udsendt. Danmark for velfærd er en efterfølger til
Velfærdsalliancen. Kredsen arrangerer fælles transport.
-Orientering om Fjordbakkeskolen.
-Økonomiopfølgning ved kasseren. Der er overskridelser på en-
kelte poster, men alt i alt ser det fornuftigt ud.

11. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.

12. Eventuelt
Referat:
LK efterlyser emner til AMR-møde.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


