
  27.11.2014 

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 27.11.2014  kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

13.11.14 

 

Referat: Referat godkendt 

 
1. Åbent kursus  -Beslutning efter evalueringen 

 

Referat: Nuværende form fortsættes næste år med opstramning i 

forhold til overholdelse af betalingsfrist. Betaling næste år bliver 

individuel via bankoverførsel. 

Desuden skal dobbeltværelseskapaciteten udnyttes så meget som 

muligt. 

 
2. Hjemmeside -fra sidste møde 

 

Referat: Gennemgang af og status på udviklingen af den nye 

hjemmeside. 

 
3. Løn, opfølgning og forhandling - status 

   

Referat: Løntjek har vist fejl på udbetaling af tillæg på Frede-

riksoddeskolen. For meget udbetalt tillæg kræves ikke tilbagebe-

talt. For lidt udbetalt tillæg bliver korrigeret. Der er desuden fun-

det én fra en anden arbejdsplads med en større, manglende pen-

sionsindbetaling. 

Enkeltmedlemmer kontaktes i forhold til lokal lønforhandling. 

Kredsen samarbejder med AC i forhold til psykologer på PPR. 

Kredsen arbejder på en forhåndsaftale for vejlederne på UU. 

Der er indledende møde angående lokal lønforhandling på lærer-

området på onsdag. Der skal bl.a. kigges på rotationsvikarerne. 

Kredsen vil arbejde for at de sparede lønmidler i forbindelse med 

inklusionen udmøntes til lærerene på almen området. Ligeledes 

må der være en lønudvikling også for vore medlemmer.  

4. CKV - lukning og overflytning. Feriepenge og lockout.  

 

Referat: Formanden har været til ”lukningsreception” på CKHM 

i Vejle. Overflyttede medarbejdere vil bevare samme løn. Kredsen 

prøver at lave en aftale på løntræk i forhold til lockouten. 

 

5. FMU dagsorden  - 

   



Referat: CKJ gennemgik forslag til dagsorden til FMU. Kredsen 

ønsker en drøftelse af balancen mellem opgaver og tid.  

LK og PB var til møde i APV-udvalg. APV skal gennemføres i 

starten af 2015.  

 

6. KS døgn -emner 

 

Referat: Form: evaluering, budget/regnskab og temadrøftelser – 

herunder forståelsespapiret, arbejdsmiljøindsats, DLF’s indsats-

områder og politisk debat. 

LK og MSA kører. Resten aftales via mail. 

 
7. Hjælpemiddelcentral  

Referat: ”Hjælpemiddelcentralen” – Vi har 3 medlemmer på 

hjælpemiddelcentralen. Voksenspecialundervisning bliver en ny 

opgave. Middelfart og Fredericia vil samarbejde om hjemtagne 

opgaver fra CRS i Odense. Samarbejdet ønskes løst af ansatte i en 

40/60 ansættelse – 40 % ansættelse i Middelfart og 60 % ansæt-

telse i Fredericia. Dette giver anledning til en række spørgsmål 

bl.a. i hvad angår forskellige arbejdsforhold i de to kommuner. 

Der arbejdes på at gå efter bedste forhold. Der vil blive udarbej-

det en ”tryghedsaftale”. 

 

8. TR-netværk  
Referat: TR-netværk” – Der bliver oprettet et TR-netværk for 

UU, PPR og STU med fire årlige møder. Dette vil give dem lidt 

bedre forhold. 

 
9. Nyt til hjemmesiden/Facebook Intet til referat. 

10. Sagsbehandler    

Referat: Skemaer til evaluering af sagsbehandling/rådgivning 

sendes snart ud til de medlemmer, der har benyttet sig af dette. 

Det drejer sig ikke om telefoniske henvendelser. 

 
11. Senere indkomne sager  

Referat: Intet til referat 

12. Meddelelser 
 

 

Referat: Intet til referat 
13. Eventuelt  

Referat: Kredsstyrelsesmøde og Regionalt Kredsformandsmøde 

kolliderer d. 18/12. 

 
     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis Johansen 


