
Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag den 11.6.2015 kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

21-5-15 

Referat: 
Feriedækning af kontoret: JVJ dækker uge 30 

 

1. Forhandlingsstatus Se udsendte papirer, videre strategi 

 Referat: 
Orientering om forløbet indtil videre samt drøftelse af kommende 

forhandlingsmøde og fremadrettede strategi. 

 

2. Folketingsvalg -ekstra nummer af Nyt fra Kredsen 

Referat: 
I starten af næste uge udkommer en udgave af Nyt fra Kredsen. 

Styrelsen har bedt de lokale folketingskandidater besvare 3 vigti-

ge spørgsmål indenfor skolepolitik. Kandidaternes svar er en del 

af udsendelsen. 

 

3. Fredericia Lærerkreds og LIF - se seneste dagsorden 

 Referat: 
LIF – lærernes idrætsforening i Fredericia – har ligget lidt stille, 

med dalende medlemstal og kun ganske få aktiviteter. Kredssty-

relsen bakker op om foreningen og vil være behjælpelige med 

formidlingsopgaven i et forsøg på at revitalisere foreningen. 

 

4. HMU dagsorden - sygefraværsindsats  

Referat: 
Ny sygefraværsindsats er præsenteret for HMU. 

Fokus vil fremover flyttes fra indsatsen for de medarbejdere, der 

er syge til forebyggelse bl.a. via måltal og uddannelse af ledere 

og TR’er. HMU udtrykte betænkelighed, da de ressourcer der nu 

bruges i sygefraværssamtalerne flyttes væk. 

Den nye indsats er ikke umiddelbart implementeret, hvilket ellers 

var hensigten. 

 

5. Ny KOF aftale  -Funktionsløn til TR og AMR? 

 Referat: 
TR får samme funktionsløn som nu. Kompetencetillægget lægges 

ind i det faste tillæg. AMR får et årligt tillæg på 7.200 i 2000 kro-

ner gældende fra 01-04-2015. 

TR-suppleanten træder ind i TR-funktionen efter TR’s fravær i 15 

dage – dog 22 dage i ferieperioder. 

 

6. Skoleårets planlægning -Drøftelse med baggrund i TR mødet 

Referat: 
Det ser ud til at de fleste skoler er temmelig langt i planlægnin-



gen. KS vil lave en kort tjekliste til TR, så der er mulighed for at 

rette eventuelle fejl inden skoleåret går i gang. Det vil eksempel-

vis være det gennemsnitlige undervisningstimetal, lejrskoler og 

det udvidede undervisningsbegreb. 

 

7. DLF og KL -drøftelse 

Referat: 
KL’s efterfølgende fortolkninger af OK15’s ordlyd om tid til for-

beredelse, har givet anledning til reaktion fra DLF i første om-

gang i form af en officiel henvendelse. 

En kreds har udfærdiget et brev til Hovedstyrelsen, hvori der øn-

skes yderligere handling eksempelvis i kraft af forskellige arran-

gementer.  

KS vil afvente udkommet af Hovedstyrelsens drøftelse. 

 

8. Hjælpemiddel og Kommunikati-
on 

-MED aftale, personalepolitik og TR aftale 

Referat: 
Det juridiske i, at personalet på Hjælpemiddel og Kommunikation 

Lillebælt kommer under Fredericia Kommunes MED-aftale, per-

sonalepolitik og TR-aftale, når de er ansat både i Fredericia og 

Middelfart kommuner, undersøges. Det ønskes af bl.a. arbejdsmil-

jømæssige hensyn, at personalet ikke skal have 2 forskellige 

kommuners aftaler og politikker at forholde sig til. 

 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 

10. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

11. Senere indkomne sager  

Referat: 
Ingen senere indkomne sager. 

12. Meddelelser 
 

 

Referat: 
- Kongres: Lone og Ullis tager afsted dagen før for at deltage i 

formøde med Kenneth Nielsen. Resten af KS ankommer på dagen. 

TR er inviteret til at deltage i åbningsdagen. 

- Overenskomst mellem SAKS (arbejdsgiverforening) og PDK 

(lønmodtagerforening sagsbehandlere og konsulenter) er sendt til 

afstemning. Lønstigninger følger KTO. 

- Orientering om situationen på CKV Odense, der har været luk-

ningstruet. 

 

13. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen  


