
  

Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag den 7.1.2016  kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-17.12.2015 

 

Referat: 
Referat godkendt 

1. Generalforsamling -foreløbig køreplan, beretninger mv 

 

Referat: 
Gennemgang af køreplan. 

Idéer til emner til skriftlig beretning. 

Idéer til mundtlig beretning. 

Der arbejdes videre via mail indtil næste KS-møde. 

2. Den kommunale skoleøkonomi -se vedlagte KORA rapport 

 

Referat: 
Skolebestyrelserne er blevet bedt om at komme med input til bru-

gen af 2 puljer: ”Inklusionspulje” og ”Særlig indsats til bogligt 

stærke elever”. Skolebestyrelsesformændene skal fremlægge det 

26-01-16. Kredsstyrelsens holdning er at der er brug for lærer-

kræfter til at løfte opgaverne på begge områder. Lærernes fagfag-

lige kompetencer ind i klasseundervisningen giver mulighed for 

både inklusionen og en styrkelse af det faglige udbytte. 

KORA-rapporten viser at Fredericia ligger 5. lavest i udgifter pr 

elev (indeks 87). Skolerne mangler ganske enkelt økonomiske res-

sourcer i grundtildelingen af midler 

3. Kredsformandsmøde omkring 
skoledagens længde, herunder de 
lokale forhold 

- se udsendelse 093 og bilag 

   

Referat: 
Kredsformandsmøde i Kbh. 14-01-16. 

Formanden er optaget af revision og fremlæggelse af MTU. Næst-

formanden deltager. 

Fokus på mulighederne i forhold til skoledagens længde. 

Kredsen er blevet bedt om at lave et kort oplæg om forløbet op til 

byrådsbeslutningen i Fredericia om mulighed for ændring af sko-

ledagens længde. 

Byrådsbeslutningen om at skolerne kan veksle UU undervisning 

til to lærer timer er et positiv tiltag, som vil gavne folkeskolen. 

4. Opsamling på indsats i forhold til 
arbejdstid og OK 15 

- se bilag  

 

Referat: 
Gennemgang af resultaterne fra DLF´s OK15-opsamling. 

Resultaterne lægger op til nogle fokusområder. Debat om disse 

og om, på hvilket niveau de skal løses. Disse arbejdes der videre 

med i kredsen og på TR112. Resultaterne sammenholdes med for-



ståelsesaftalen. 

5.  Regnskab 2015 -foreløbigt 

   

Referat: 
CKJ gennemgår regnskabet, som det ser ud lige nu. 

Tilsyneladende ender vi med et mindre underskud end det budget-

terede. 

6. TR 112 -program, herunder de lokale vinkler 

 

Referat: 
Se punkt 4. Desuden tager vi fat på opgaveoversigterne. 

MTU-resultaterne drøftes ligeledes. 

7. Nyt til hjemmesiden/Facebook  

Referat: 
Intet til referat. 

8. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

9. Senere indkomne sager  

Referat: 
Indbydelse til arbejde med brugerportalen ud fra kommissorium. 

MSA tager opgaven. 

10. Meddelelser 
 

 

Referat: 
I forhold til indsatsen for at øge organisationsprocenten, har vi 

allerede fået et nyt medlem, der efter løntjek viste sig at være ind-

placeret på et for lavt løntrin. 

11. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


