
Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag 12.11.2015 kl. 12.30 – 16.00 
Afbud: 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-29.10.2015 

 

Referat: 
Referat godkendt 

1. Lokallønsforhandlinger -Status 

 

Referat: 
Lokallønsforhandlinger på Hjælpemidler og Kommunikation Lil-

lebælt er afsluttet med godt resultat. 

Forhandlingerne for kommunalt ansatte i Folkeskolen er ikke 

afsluttede. KS behandlede et forslag fra arbejdsgiver om et 

rekrutterings- og fastholdelsestillæg til nyuddannede. Desuden 

behandledes arbejdsgivers forslag til en administrativ forenkling 

af klasselærertillægget. Forhandlingsstrategi besluttet. 

2. Åbent kursus -foreløbig evaluering 

 

Referat: 
Tilfredshed med afviklingen og indholdet.  

Lidt utilfredshed med forplejningen. Hovedretten burde være budt 

to gange. Der manglede brød til natmaden og frokostbuffeten er 

minimeret i forhold til tidligere. Desuden manglede vand på bor-

dene til frokosten. Yderligere evaluering foretages sammen med 

TR-gruppen. Formen skal revurderes. Dette tages op på KS-

seminar og på TR-møde. 

3. Hovedstyrelsesvalg - 

 

Referat: 
19/11 -1/12 afvikles valget. Der udkommer et Nyt fra kredsen med 

et indlæg fra Kenneth Nielsen, Esbjerg, som er den kandidat, 

kredsstyrelsen anbefaler. 

TR opfordres til at reklamere for valget. 

På DLF’s hjemmmeside vil man kunne følge stemmeprocenten – 

også på den enkelte skole. 

Fredericia Lærerkreds giver en julekurv til lærerværel-

set/personalerummet på de arbejdspladser i Fredericia, der op-

når en stemmeprocent på 100. 

4. Program for læringsledelse - opfølgning fra styregruppemøde, herunder team koordinator 

rollen 

   

Referat: 
PB har været til følgegruppemøde (tidligere kaldet styregruppe). 

Der er en problematik i at koordinationsrollerne synes at have et 

element af ledelsesopgaver. Der vil komme en klar udmelding af 



koordinatorernes roller og opgaver, der ikke indeholder ledelses-

opgaver. 

5. Megaklasser i Fredericia -   

 

Referat: 
Fredericia Kommune ligger meget højt i klassekvotient.  

Der afholdes et møde med formand og næstformand i BUU samt 

velfærdsdirektø, børne ungechef og formand for Fredericia Læ-

rerkreds vedrørende holddannelse under frikommuneforsøg i 

Fredericia Kommune. 

6. Timelønnede vikarer og løn  - 

   

Referat: 
Orientering. 

7. AKUT midler -enøres pengene 

 

Referat: 
Vi har i Fredericia Kommune haft svært ved at bruge denne pulje 

lokalt. De bruges til MED-kurser, TRIO-kurser, budgetoriente-

ring og TR-konference og alligevel bruges de ikke. Idéer til kom-

munale kurser efterlyses.  

Måske kunne midlerne flyttes ud til FMU’erne. Drøftes med TR. 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Hjemmeside og Facebook inkluderer materiale omkring Hoved-

styrelsesvalget og kredsstyrelsens kandidat Kenneth Nielsen. 

9. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

10. Senere indkomne sager Henvendelse til fagbladet Folkeskolen 

Referat: 
Fredericia Lærerkreds arbejder på en henvendelse til Folkeskolen 

på baggrund af en artikel om tvangsfjernelse i Fredericia Kom-

mune. Efter vores vurdering mangler artiklen dybde og grundlag. 

Sagen bliver udelukkende og ukritisk belyst fra én synsvinkel. Vi 

går ind i sagen, da artiklen negativt og uden nærmere undersø-

gelse fremstiller arbejdsfunktioner, der bestrides af vores med-

lemmer, og fordi vi synes, den ligger under den standard, vores 

fagblad burde have. 

11. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Medlemmer ansat i Fredericia Kommune opfordres til at udfylde 

MTU’en.  

12. Eventuelt  

Referat: 
Kørsel til KS-seminar: PB og JVJ kører med UW, CKJ og MSA 

kører med LK 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


