
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den.19.12.2019 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann,  LI/Line Illum, AO/Anders Ousen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-7.11.19 

 

Referat: 

Ingen kommentarer. 

1. Lærerkommissionen og periode-

forhandlingerne 

-status, herunder TR stormødet 

 

Referat: 

Analyserne af problematikkerne i folkeskolen er et godt udgangs-

punkt at diskutere ud fra. Der er nogle problemer man kan adres-

sere. Selve anbefalingerne er som de er. Kommissionen har skabt 

grundlag for en forhandling, det er det udgangspunkt vi kan bruge. 

Stor-mødet gik godt. JB’s signal omkring lov 409 og afskaffelsen 

af denne er en postitiv vinkel, vi skal bruge. Der er en politisk 

interesse i at komme videre og få indgået den aftale.  

2. Fredericia Lærerkreds efter 

1.1.2020 

-beslutninger fra KS seminaret, se bilag 

 

Referat: 

Vi beslutter den opgavefordeling der blev foreslået på kredssemi-

naret. Christian og Line overtager opgaver fra Per.  

Tillæg for kredsstyrelsen. Vi ændrer tillæg for kredsstyrelsen. Der 

er ingen ændringer for formand og næstformand, men tillæg for 

alle andre forsvinder. Skulle man opleve en lønnedgang pga. ar-

bejde i kredsstyrelsen kompenseres denne løndel. Samlet set er 

der en besparelse på budgettet som følge af denne beslutning. 

3. Arrangementer -Julefrokost TR, personale og KS evaluering, juleafslutning kon-

tor, TR 112 sidste detaljer. 

 

Referat: 

Julefrokost, vi arbejder på endnu en ny madleverandør, arrange-

mentet forløb udmærket.  

Line planlægger dag 2 på tr 112 i fht. arb. miljø vinklen. 

4. Aktuelt om arbejdsmiljø 6, se 

udsendelse 

-drøftelse  

 

Referat: 

De redskaber der er udsendt i forbindelse med arbejdsmiljøet, 

tages op på et amr-møde, der kan arbejdes med det på enkelte 

afdelinger efterfølgende hvis relevant.  

5.  Ferieaftale CFH -drøftelse af udkast 

   

Referat: 

Vi er enige om at underskrive aftalen. 



6. Lokallønsforhandlinger i Frede-

ricia 

-endnu en udsættelse, handlinger 

 

Referat: 

Der er på et KOF-møde vendt problemstillingen med at udskyde 

og dermed miste en omgang af lokallønsforhandlinger.  

7. Konsulent    

Referat: 

8. Senere indkomne sager  

Referat: 

Pro 10:  Vi følger udviklingen i forbindelse med opretning af re-

klamer i både radio og biograf.  

Finanslov: Der er afsat penge til flere lærere i folkeskolen, afven-

ter hvordan dette udmøntes.  

Møde med lån og sparbank: Investeringer, vi afventer et tilbud i 

fht. om vi skal ændre fra den investeringspulje vi har i danske 

invest til lsb invest.   

9. Meddelelser 

 

 

Referat: 

10. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


