
Referat af KS møde KS-møde torsdag den 28..2019 kl. 12.00 – 16.00
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UW/Ullis W. Johansen, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger.

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -7.2.19

Referat:
Godkendt uden bemærkninger.

1. Generalforsamling 2019 -Skriftlig beretning, budget 2019, afvikling af GF, vedtagelser,
resolutioner mv.

Referat:
Gennemgang af formalia – frister og lignende.
Lån & Spar støtter med 5000,- kroner.
Drøftelse af brugen af resolutioner og vedtagelser.
Det må være tiden og de aktuelle problemstillingers karakter, der
afgør nødvendigheden af resolutioner og vedtagelser. Der kan
være år, hvor det at adressere emnerne i den mundtlige beretning
vil være mere hensigtsmæssigt.
Der er ikke umiddelbart emner til resolutioner eller vedtagelser i
år.
Der foreligger et forslag til vedtægtsændring.
Gennemgang af indlæggene til skriftlig beretning. De sendes ef-
terfølgende til Jørgen Vesterlund til korrekturlæsning.

2. Skolekonference -drøftelse

Referat:
Konferencen synes at være noget sent meldt ud i forhold til at
samle deltagere.
Kredsstyrelsen har tilmeldt sig, og er medvært(er) på 2 stande.

3. FH -seneste nyt, drøftelse af udfordringer

Referat:
Møde i lokal FH i marts. PB deltager.
Fredericia Lærerkreds indgår i det lokale samarbejde og ønsker
indflydelse på strukturen for samarbejdet.

4. Folkeskoleforlig (erhvervsskole-
forlig)

- drøftelse, se udsendelse 08 og 105

Referat:
Forlig angående mere undervisning i praktisk-musiske fag forven-
tes vedtaget i Folketinget i dag.
Det giver en del usikkerhedspunkter bl.a. omkring de nye valgfag
med prøver og den kortere skoledag. Dette bringer KS op i FMU.



Forenklingen af Fælles Mål - bl.a. i forbindelse med brugen af
læringsplatforme – skal ligeledes være et fokuspunkt.
Kravet om at 95% af al undervisning skal dækkes af linjefagsud-
dannede udsættes til 2025.
Kredsen arbejder aktivt ind i implementeringen af både erhvervs-
skoleforliget og justeringen af folkeskolereformen.

5. HMU og FMU -koncernorganisering

Referat:
Orientering om HMU’s rolle i forhold til organisering i stabe og
koncerner. HMU er inviteret med i arbejdet omkring organiserin-
gerne i de kommende stabe.
Ungeenheden – UU, STU og Ung Fredericia – kunne godt blive
organiseret som en enhed for sig selv. Dette kunne være en styrke
i forhold til områdernes indbyrdes samarbejde samt samarbejde
på tværs af koncerner.
Drøftelse af dagsorden til FMU.

6. DocuNote -orientering om implementering

Referat:
Implementeringen af det nye dokumenthåndteringssystem er i fuld
gang. Størstedelen af papirarkiverne er indscannede og efterføl-
gende makulerede. Det er en meget stor opgave, der foregår over
tid.
Resultatet vil blive en øget sikkerhed for vores håndtering af med-
lemsoplysninger og øvrige dokumenter, samtidig med et hurtige
overblik over kredsen arbejde.

7. Flersprogspolitik -drøftelse, se udsendelse 09

Referat:
Orientering om udsendelse 09, der omhandler udbytte af folkesko-
le for flersprogede. I Fredericia er der ikke en flersprogspolitik
på skoleområdet.
På én distriktsskole er der planer om at flytte elever fra den ene
basisskole til den anden – bl.a. som en udjævning af antallet af to-
sprogede.
Drøftelse af vores holdning i den sammenhæng.

8. DLFs Indeklimapjece -drøftelse, se udsendelse 05

Referat:
KS drøfter at sætte gang i emnet indeklima hos AMR. Indeklima-
pjecen sendes som link til AMR, og det tages op som emne umid-
delbart efter næste skoleårs start.

9. DLFs organisationsuddannelse -drøftelse se udsendelse 011



Referat:
Organisationsuddannelsen er eneste tilbud i DLF’s kursuskata-
log. Vi efterlyser kursus for erfarne TR’er og for kredsstyrelses-
medlemmer.

10. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

11. Senere indkomne sager Overenskomst HK
Referat:
Fredericia Lærerkreds har nu afsluttet forhandlingerne med HK
om overenskomst 2018. Orientering om resultatet.

12. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.

13. Eventuelt
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


