
Fredericia  

Til TR og KS  

Referat fra ekstraordinært KS-møde mandag den 30.4.2018 
Afbud fra:  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 19.00 -21.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet KS-møde 26.04.  
Referat:  
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. OK 18 Status og perspektiver 
Referat: 
Det meget offentlige forløb drøftes – herunder pressens rolle 
og retorik. Det var uheldigt, at der ikke med det samme blev 
klart meldt ud, at der IKKE var en aftale om lærernes ar-
bejdstid med i forliget. 
 
PB gennemgår forhandlingsforløbet samt KL’s efterfølgende 
reaktioner. 
Gennemgang af forligets elementer: 
En samlet økonomiske ramme på 8,1 % 
Inklusive 0,35 % til organisationsforhandlingerne 
Reallønssikring 
Privatlønsværnet fjernes 
Seniordagene bevares 
Den betalte spisepause sikres 
Ingen aftale om arbejdstid til lærerne. Der nedsættes en kom-
mision, der skal se på begrænsninger og muligheder i ar-
bejdstidsreglerne. Kommisionens anbefalinger skal efterføl-
gende indgå i forhandlinger om arbejdstid for lærerne op mod 
2021. Der er en ny mulighed for kredse uden aftale, de kan 
anmode de centrale parter omhjælp. Desuden er der en for-
bedring af afregningen for lejrskoler: 14 timer og 10 rådig-
hedstimer, der afregnes med 1/3. 
”En ny start”, styrkelse af TR-leder samarbejdet, nyuddanne-
des vilkår, rekrutteringsproblematik er også elementer. 
Organisationsforhandlinger skal være afsluttede 11/5, hvoref-
ter, der er afstemninger i organisationerne. Disse afsluttes 
4/6. Skulle resultatet blive et nej, vil konflikten bryde ud 11/6. 
Drøftelse af kredsstyrelsesmedlemmernes hældninger. 
5 ud af 6 medlemmer af KS anbefaler et ja, tøvende, men dog 
et ja, bl.a. udfra en vurdering af hvad alternativet kunne blive. 
Lone Kleemann afventer sin anbefaling, til der har været af-
holdt regionale TR-møder 
Et samlet KS anbefaler på det kraftigste, at medlemmerne 
tager stilling og stemmer. 



Torsdag 03-05 er der regionalt TR-møde. Fredericia Lærer-
kreds deltager i Odense kl.19-21.30. Kredsen arrangerer fæl-
leskørsel med afgang 17.30 fra banegården. 
Kredsstyrelsen står til rådighed ved klubmøder på skolerne. 
 

3. Meddelelser 
 

 
Referat: 
Intet til referat 
 

4. Evt.  
Referat: 
Intet til referat 
 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 
      


