
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 13.11.14  kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-23.10.14 

 

Referat: Referat godkendt 

1. Forståelsespapir, arbejdspladser  -opfølgning 

 

Referat: Vedr. evaluering af forståelsespapiret drøftedes tilstede-

værelse/flextid og opgaveoversigter (ikke mindst dialogen om 

disse). Gives den fornødne tid til de tillidsvalgte? Vi skal finde ud 

af, hvilken metode, der skal anvendes til evalueringen af forståel-

sespapiret. 

Vi laver et spørgeskema for at finde ud af, hvor langt vi er med 

etableringen af lærerarbejdspladser. 

2. Fyringer, besparelser og næste 
budget 

-fyringsstatus vores medlemmer, kommende besparelses indsats, 

og kommende budget arbejde 

 

Referat: Der er 3 fyringer på vores område. En af de fyrede søges 

overført til andet arbejde. Forslag om, at der på skolerne nedsæt-

tes udvalg, der har til opgave at gennemgå skolernes budgetter 

for at finde besparelsesmuligheder, der går mindst muligt ud over 

kerneopgaven. 

3. Arbejdsmiljø og sygefravær lige 
nu 

-Hvordan er situationen  

   

Referat: Det er bekymrende, at sygefraværet er stigende, og vi vil 

holde fokus på området. Det samme gælder forskellen skolerne 

imellem. 

I indberetningsskemaet for interne hændelse bør være et felt med 

afkrydsning af om der har været anvendt magtanvendelse af ele-

ven i forbindelse med voldelig adfærd af denne. 

4. Sociale medier -KS indsats, udsend 097  

 

Referat: Materialet om medarbejderens adfærd på nettet udsendes 

med næste Nyt fra Kredsen. 

5. Hjemmesiden -Fortsat arbejde 

   

Referat: Pga. nedbrud i foreningens netværk kunne udkastet til 

kredsens hjemmeside ikke vises. Opfordring til at hente ideer og 



inspiration for den første hjemmeside efter det nye koncept, Ros-

kilde Lærerforening. 

6. DLFs fem fokuspunkter -indledende drøftelse ud fra HS oplægget, se bilag 

 

Referat: Vi prioriterer indsatsområder 3 og 5 i oplægget fra DLF. 

7. Nyansattes introforløb -orientering og opmærksomhedspunkter 

 

Referat: Halvdelen af de nyansatte deltog i intromødet. Kreds og 

forvaltning er enige om målsætningen, at alle deltager næste år. 

8. Åbent kursus -evaluering og næste kursus 

 

Referat: God foredragsholder og i det hele taget godt kursus, men 

stadig beklageligt, at der er nogen der ”forsvinder”, inden kurset 

er helt slut. Næste år skal sidste frist for betaling overholdes, el-

lers kommer medlemmer på ventelisten med i stedet. Ved afbud 

betales de 200 kr. ikke retur. 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: Intet 

10. Sagsbehandler    

Referat: Intet 
11. Senere indkomne sager  

Referat: Det forpligtende kredssamarbejde i Syd vil selv trykke 

kalendere. Kredsstyrelsen foreslår, at vi går med i denne aftale. 

12. Meddelelser 
 

 

Referat: TR-mødet d. 4. dec. rykkes til kl. 16. pga. FMU-møde 

sammen dag. 

13. Eventuelt  

Referat: 
     

Med venlig hilsen 

Ullis Wagnholt Johansen/Carsten Kjær Jørgensen 


