
Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 12.4.2018 kl. 12.30 – 16.00 
Deltagere: PB – Per Breckling, CE – Christian Ellekrog, LI – Line Illum, UW – Ullis Wagnholt Johansen, CKJ – Car-
sten Kjær Jørgensen, LK – Lone Kleemann. 
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 
UW fraværende efter punkt 2. 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-5.4.18 
 
Referat: 
Referat godkendt uden bemærkninger fra KS. En TR har bedt om, 
at der kommer navne i referatet fremfor initialer. Fremover vil 
navne med tilhørende initialer være at finde over selve referatet. 
I referatet bruges initialer. 
 

1. KS fremtidige opgaver, struktur 
og frikøb 

-Forretningsorden, se bilag 
-Forslag til opgavefordeling og frikøb, se bilag 
-Mødekalender, se bilag 
 
Referat: 
Forslag til ændret forretningsorden godkendes. Ændring: Næst-
formanden er referent, og ordet protokol er erstattet med referat. 
Mødekalenderen godkendes med en enkelt rettelse i forhold til 
FU-møder. 
Forslag til arbejdsfordeling drøftes og godkendes.  
Vedlægges som bilag. 
 

2. OK 18 -Aktuel status og fremtidige opgaver 
 
Referat: 
KL har udsendt, at eventet ”5 i 12” er overenskomststridig ar-
bejdsnedlæggelse, med mindre man har fået tilladelse. I Fredericia 
har vi fået tilladelse til at gennemføre eventet på vores medlem-
mers arbejdspladser. 
I går sluttede forhandlingerne med KL i Forligsen efter midnat 
uden nogen særlig fremgang. KL og Forhandlingsfællesskabet 
fortsætter søndag. I dag – torsdag – forhandler regionerne, og på 
lørdag er det staten. 
KL’s administrerende direktør er forud for forhandlingerne frem-
kommet med slet skjulte trusler om Den Danske Models død, hvis 
det kommer til konflikt. Hans udtalelser har oprørt arbejdstager-
nes forhandlere med Dennis Kristensen i spidsen.. 
KS’s får sværere og sværere ved at se en forhandlingsløsning. 
Skulle konflikten blive en realitet, vil Sosu-medlemmerne blive 
indbudt på kredskontoret på første strejkedag.  
Hvis lockouten træder i kraft, vil kredsen udmelde en organisering 
i forhold til medlemmernes møde på kredskontoret. Vi vil også 



organisere aktiviteter på kredskontoret på tidspunkter, hvor ikke-
lockoutede har mulighed for at deltage. 
Vi forventer en fælles markering af alle organisationer på første 
lockoutdag. Nærmere detaljer vil følge. 
PB og CKJ orienterer om udgifter i forbindelse med arrangemen-
ter som TR-stormøde og demonstration i Odense, samt om mulig-
heden for at søge dækning hos DLF centralt. Der er enighed om, 
at bruge Særlig Fond til konfliktdæmpende foranstaltninger og 
konfliktaktiviteter. Dette kan gøres med 2/3 flertal i KS. Det blev 
besluttet at bruge af Særlig Fond til dækning af udgifter i forbin-
delse med TR stormødet. 
 

3. Kredsens økonomi -1. kvartals opfølgning  
   
Referat: Budgetrapport udleveret og gennemgået.  
 

4. 10’ende -politisk udspil i forhold til 10’endes fremtid, drøftelse  
 
Referat: Lederstillingen er i øjeblikket besat med en konstitueret 
leder, og man afventer et politisk udspil. For kredsstyrelsen er det 
essentielt at sikre en 10.klasse i folkeskole regi, både af hensyn til 
elevernes udbytte og af hensyn til vore medlemmer. 
 

5. Kursuskatalog  -se kredsudsendelse nr. 10 og 16 
   
Referat: Ny TR på SOSU-skolen, Inge Risvig, og kommende ny 
TR på CPU skal på uddannelse. Der er desuden uddannelse for 
nyvalgte KS-medlemmer.  
Øvrige kursustilbud gennemgået i forbindelse med KS deltagelse. 
På næste TR og AMR møder gennemgås kursustilbuddene for de 
respektive grupper. 
 

6. Skoleårets planlægning -fokuspunkter, herunder kredsudsendelse 29 
 
Referat: Skoleårets planlægning tages op på næste TR-møde. 
Forskellige fokuspunkter drøftet. 
 

7. Nyt til hjemmesiden/facebook  
Referat: 

8. Konsulent    
Referat: 

9. Senere indkomne sager  
Referat: 

10. Meddelelser 
 

 
Referat: Der er indtil nu 39, der har søgt trainee-
læreruddannelsen i Fredericia.  
Vi har modtaget takkesvar på støttetilkendegivelsen fra general-
forsamlingen. 
 

11. Eventuelt  



Referat: Usikkerhed om det sidste hold af diplomuddannelsen 
gennemføres. 
 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen/Carsten K. Jørgensen 


