
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 21.8.14  kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-referat 19.6.14 

 

Referat: 
Godkendt 

1. Sommerbemanding -opfølgning 

 

Referat: 
Sommerbemanding har været fin. 

Ikke mange henvendelser, lærerne har holdt en tiltrængt ferie. 
2. Timelønnedes forhold -orientering 

 

Referat: 
EU dom – Ændrende vilkår for de timelønnede. 

Løn/tid til forberedelse. De ansatte får selv lov at vælge.  

Regler gælder kun for ansatte for med 8 timer. 

Fordele ulemper ved de to muligheder. Fredericia Llærerkreds 

vejleder gerne. TR orienteres. 
3. Lokal løn og lønopfølgning -bilag  

   

Referat: 
Lokallønsforhandlinger i nov/dec 2014. 

Spørgsmål omkring løntillæg til læreringsvejledere. Læringsvej-

lederes løn er sikret ved at opgaven som læringsvejleder er un-

dervisning, hvorved der sikres undervisningstillæg. 

 

Gennemgang af tillæg fra forhåndsaftale. 

 

Den centrale del af overenskomsten er at give tillæg til dem der 

underviser fremfor dem der ikke underviser. 

 

Problemstilling at de første 300 timer ikke giver undervisningstil-

læg. Således kan en nedgang i undervisningstimetal have en stør-

re økonomisk konsekvens i år i forhold til sidste år. 

 

STU: Forhåndsaftale indgået. 

PPR: Der er lavet et hurtigt lønforløb og en forhåndsaftale 

 

Der laves løntjek via TR i aug/sep mhb. undervisningstillæg og 

ulempe tillæg 

I uge 44 og 45 løntjekkes, der særligt for mindre medlemsgrupper 

og enkeltpersoner. Ligeledes tjekkes for lønanciennitet. 
4. Kongres 2014 - orientering   

 



Referat: 
Opstilling af krav til OK15 

Mission, vision og målsætning for foreningen 

Strategien omkring L409 

Organisatoriske forhold 

Læreruddannelsen – oplæg fra Lærerstuderens Landskreds. 

5. Forståelsespapir, arbejdstidsop-
følgning og arbejdspladser 

-strategi og indsatsområder. bilag 

   

Referat: 
Opgaveoversigter er et personligt dokument mellem ansat og le-

der og udleveres ikke pr automatik til TR mener Fredericia Kom-

mune? 

TR spørges om man har fået udleveret opgaveoversigter. 

§11 stk. 4 i MED aftalen er udgangspunkt for at opgaveoversig-

terne ønskes udleveret. 

 

Forståelsespapir:  

Kredsstyrelsen prioritere implementeringen af forståelsespapiret 

meget højt i dette år. Emner, der skal aftales i LMU. Skabelon til 

opgaveoversigter, dialog omkring opgaveoversigter. Flekstid og 

mulighed for at tage opgaver med hjem.Grupper der skal have 

nedsat arbejdsopgaver.   

 

Arbejdspladser: Fortsat fokus på arbejdspladser. Kommunal ind-

sats omkring arbejdspladser evalueres til efterårsferien.   

6. Skolereform -status 

 

Referat: 
Lejrskole, Understøttende undervisning, frivillig arbejdskraft. 

Børne attest på personer udefra der kommer ind i skolen. 

7. Opgørelse af arbejdstimer, skema -udsendelse nummer 073 

 

Referat: 
Registreringsskema diskuteret. 

Opgørelse skal være mere simpel – fx opgørelse i undervisning og 

andreopgaver/forberedelse. Kan DLF lave dette. 

Kan TRIO flex bruges til dette? 

8. APV på kontoret -bilag 

 

Referat: 
Temperatur 

Arbejdsmængder/uddeling af arbejdsopgaver 

Informationer 

Varierende arbejdsstillinger 

 

Det undersøges omkring vask af gardiner 

9. Åbent kursus - orientering 

 

Referat: 
Lars Mogensen omkring konflikthåndtering. 



Nogle medlemmer har fortrinsret – det er de medlemmer der var 

tilmeldt men ikke kom med sidste år.  

10. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Der arbejdes på at opdatere hjemmesiden. Senere lanceres med 

det nye DLF udseende på vores lokale hjemmeside. 

11. Sagsbehandler -status på området   

Referat: 
97 medlemmer har der været en mødesag i sidste skoleår – barsel, 

sygdom, pension, afsked, stress, arbejdsskader m.m. 

Der opleves flere medlems henvendelser, tendensen peger på flere 

syge, stress opgaver. 

Sagerne bliver mere og mere kompliceret.  

12. Senere indkomne sager  

Referat: 
Intet 

13. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Introduktion af nyansatte i Fredericia kommune planlægges.  

LSP resultater af de første måleringer kommer ud på skolerne i 

form af indsatsområder. Resultater er skal gerne bruges overord-

net. Det er vigtigt at resultaterne bruges fremadrettet. 

14. Eventuelt  

Referat: 
Intet 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


