
  

Til KS og TR      3. sep. 2015 

Referat af KS-møde torsdag den 3.9.2015  kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-20.8.2015 

 

Referat: 
Godkendt 

1. Kongres 2015 -seneste nyt herunder TR mødets reaktioner 

 

Referat: 
 TR er mest stemt for kongresperiode på 1 år af demonkrati årsa-

ger. Kontingent stigning kan være problematisk. 

Nye dokumenter til kongressen, som drøftes i toget til København. 

Det blev drøftet, hvilke muligheder der ellers er for besparelser i 

forhold til DLF centralt.  

Både i forhold til kongressens længe og antal medlemmer i HS 

kan man risikere en ”øst-vest diskussion”.  

2. Budget 2016 -status, reaktioner, information og høringssvar 

 

Referat: 
Borgmesterens budgetforslag ser meget alvorligt ud på vores om-

råde, selvom skoleområdet ikke kan skilles ud af B & U forslage-

ne. 

På driftssiden er følgende i budgetforslaget:  

Omprioriteringsbidraget svarer til 10 millioner på B&U området 

Mængereguleringen svarer til 11 millioner på B&U området 

Der tilføres 10 millioner til B&U, som skal fordeles på hele B&U. 

 

Der er 10 millioner til anlæg på B&U området. 

 

Høringssvar omkring mængdereguleringen fælles med ledere og 

BUPL, hvis muligt. 

Fredericia Lærerkreds laver særskilt høringssvar vedr. budgettet 

generelt. 

B & Us FMU laver høringssvar 

Indholdet af høringssvar drøftet. 

 

Fortsat politisk arbejde i forbindelse med budgettet, både før og 

efter en vedtagelse. 

3. Forståelsespapir - opsamling TR mødet 

   

Referat: 
TR er enige i KS’s fokuspunkter i forhold til aftalen 

Herudover ønsker TR fokus på: 

- Udvidede undervisningsbegreb 

- Lærer arbejdsplader 



- Funktionsbeskrivelser af særlige opgaver. 

Herudover ønsker KS særlig fokus på mødefrekvensen på skoler. 

4. Lokal løn - endelig beslutning og prioritering  

 

Referat: 
Muligheder: 

Fastholdelses og rekrutterings tillæg 

Klasselærer tillæg 

Team tillæg 

733 -750 ekstra UV tillæg 

5. ”Hyrdebrev”  -se udsendelse 58 

   

Referat: 
Mulighed for at nedsætte undervisningstiden, ved at lave to læ-

rerordninger som står i stedet for UUV. 

Vi arbejder med dette i forhold til høringssvaret, i LMU, i FMU 

m.m. 

6. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

7. Sagsbehandler    

Referat: 
Undersøgelsens resultat er meget positivt. 

Giver anledning til at rose kredsens personale! 

8. Senere indkomne sager  

Referat: 
Opsamling på evaluerings tekst fra undersøgelsen om implemen-

teringen af folkeskolereformen og forståelsespapiret.   

9. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Intet 

10. Eventuelt  

Referat: 
Intet 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


