
Referat af KS-møde torsdag den 16.04.2015  kl. 12.30 – 16.00 

Afbud: Cakj, 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-referat fra den 26.3 

 

Referat: 

Godkendt 

1. Lokallønsforhandlinger  -UU resultat. Fredericia Kommune resultat, CKV konsulenter 

undervejs, KOF og AMR funktionsløn 

 

Referat: 

UU: Forhåndsaftaler bl.a. omkring funktionstillæg, kvalifikati-

onstillæg og koordinater funktionstillæg 

Kommunalt: Klasselærerfunktion, selvstyrerende teamtillæg hæ-

vet, skæve fratrædelsestidspunkter resulterer i udregning af præ-

steret arbejdstid. Skæve tiltrædelsestidspunkter forbedret. 

CKV – ikke færdig forhandlet. 

KOF, AMR funktionsløn: var tæt på et resultat, som desværre ikke 

ser ud til at lykkedes. 

2. HMU budgetinddragelse, herun-

der Vision 2020  

-Orientering 

 

Referat: 

HMU skal inddrages tidligere i budgetlægningen og har en større 

rolle end tidligere. 

I 2020 visionen er der gode toner i forhold til skoleområdet, bl.a. 

kompetence udvikling og fysiske forhold. 

3. Pædagogisk opfølgning - Fokuspunkter til drøftelse(se sidste referat) 

   

Referat: 

Fokuspunkter fra sidst blev drøftet. 

4. OK 15 - Arbejdstid drøftelse (se sidste referat) 

- Arbejdspapirer er udsendelse nummer 029 bilag 1 og 2, udsen-

delse 030, udsendelse 018 og vedlagte bilag 

Referat: 

Der udarbejdes lønoversigter med baggrund i OK 15s resultat. 

Kredsstyrelsen arbejder videre med OK 15s arbejdstidspapir først 

politisk og derefter administrativt. Forståelsespapir evalueringen 

er tæt på udsendelse. PB er på runde til DSL gruppen for at drøf-

te år 1 i forhold til forståelsespapiret. 

Den videre strategi drøftet. 

5.  Kontingentopkrævning -tilbud fra DLF centralt omkring kontingentopkrævning. 

   

Referat: 

Kredsstyrelsen besluttede at indgå aftale med DLF centralt om-

kring kontingentopkrævningen fremover foretages fra DLF cen-

tralt af. Der er en økonomisk gevinst for Fredericia Lærerkreds. 

6. Kursustilmelding -se udsendelse nummer 032 

 



Referat: 

KS vurderede ikke at kunne bruge kursustilbuddet. TR og enkelt 

TR orienteres omkring de relevante kurser. 

7. Mindre medlemsgrupper og DLF 

netværk 

-status 

 

Referat: 

DLF netværk startes op på SOSU og UU inden længe og for STU, 

PPR og regionale skoler er der også en opstart lige for. 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

9. Sagsbehandler    

Referat: 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 

Arbejdstilsynet på besøg på skolerne, fokus det psykiske arbejds-

miljø. TR og AMR orienteres. 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


