
Til KS og TR

Referat fra KS-møde torsdag den 2.11.2017 kl. 12.30 – 16.00
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger.

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -5.10.17

Referat:
Referat godkendt uden bemærkninger

1. Kongres 2017 -Opfølgning herunder kredsformandsmøde

Referat:
Debat om andre organisationers opbakning i forbindelse med
OK-forhandlinger.
Drøftelse af strategien frem til og under overenskomstforhandlin-
gerne. Vi skal som kreds være parat til at informere medlemmerne
med kort varsel.
På kongressen blev Sosu fremhævet som et område, der kræver
ekstra opmærksomhed i forhandlingerne.
Opsamling på de andre punkter på kongressens dagsorden.

2. Åbent kursus 2017 -endelig plan

Referat:
Der er fundet plads til alle. Dermed slipper vi for at skulle ud i en
lodtrækningsrunde. Deltagerne har været virkelig gode til at ryk-
ke sammen.
Alternativet har meldt sig til debatten fredag, så nu er der 11
kandidater med i debatten.

3. Danmark for velfærd -seneste

Referat:
Arrangement tirsdag d.7/11 kl. 15.30-17.30 tæt på rådhuspladsen.
Der vil være forskellige happenings: Politiker High Five, Vel-
færdsbingo, Ønskebrønd og Velfærdsselfie. Opfordring til delta-
gelse.

4. Persondataforordningen -orientering og konsekvenser

Referat:
PB og CKJ har været på en kursuseftermiddag om emnet. Det
træder i kraft 25-05-2018 og får betydning for, hvordan vi hånd-
terer og opbevarer persondata. Dette skal kunne dokumenteres.
Der etableres et pilotprojekt med Sorø og København.
Vi påbegynder arbejdet med at beskrive arbejdsgange og se på



arkivet.

5. Kredsøkonomi -

Referat:
Punktet udsættes til KS-seminar.

6. Elevrettigheder -Kampagne

Referat:
En kampagne, der skal understøtte overenskomstforhandlingerne.
Ros til kampagnen.

7. FGU forliget -Indhold og konsekvenser

Referat:
Forberedende Grunduddannelse: skal oprettes i næsten alle
kommuner. Institutionerne bliver selvejende under staten.
UU’s vejledningsopgaver har været i spil, men er i forliget sikret
for medlemmerne. UU nedlægges og opgaven lægges ind under
en kommunal fælles ungeindsats, hvor vejlederne følger med. PPR
er skrevet ud af forliget.

8. Ansættelsesformer -grænserne!

Referat:
Ændring i Folkeskoleloven lovliggør ansættelse af ikke-
uddannede i lærerstillinger ”hvor ikke andet er muligt”.
Drøftelse af stillingsopslag på Kirstinebjergskolen samt henven-
delse fra indskolingspædagog på Fjordbakkeskolen. Begge om-
handler AKT.

9. Nyt til hjemmesiden/facebook
Referat:
God rækkevidde på opslag fra kongressen på fb.

10. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

11. Senere indkomne sager Juleafslutning for TR, KS-døgnseminar, Fraværsstatistik
Referat:
Emner til KS-døgnseminar: evaluering, økonomi, kontorevalue-
ring, generalforsamling, OK18, involverende fagforening, folke-
skoleideal, den aktuelle politiske situation.
Fraværsstatistikken er pæn. Lærernes sygefravær er faldende.
Drøftelse af indhold i TR’s juleafslutning.

12. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.



13. Eventuelt
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


