
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 21.1. 2016 kl. 12.30 – 16.00 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-7.1.2016 

 

Referat: 

Referat godkendt. 

 

1. Opfølgning fra kredsformands-

mødet 14.1.2016 

- 

 

Referat: 

UW gennemgår punkter fra kredsformandsmøde 14/1 

2016.01.2016.  

 - § 16b: konvertering af understøttende undervisning til to-

lærertimer. 

- Læringsplatforme i henhold til kommunale økonomiaftale 2015. 

- Pres på modtageklasserne. 

Alle tre emner er fokuspunkter for kredsstyrelsen. 

 

2. MTU resultater -resultaterne 

 

Referat: 

Gennemgang af det samlede resultat for Børn & Unge. 

Der er en del udfordringer og opmærksomhedspunkter. 

Drøftelse af strategi for det videre arbejde. Bl.a. bliver der på 

TR112 sat lidt tid af til arbejdet for TR og AMR. 

FMU bør have opmærksomhed på Social Kapital og WHO 

spørgsmålene. Særlig opmærksomhed på arbejdspresset. 

Det er bekymrende at Børn & Unge generelt svarer mere negativt 

end det samlede velfærdsområde samt Fredericia Kommune sam-

let. 

 

3. VRC og PUC bliver til CPU 

1.4.2016 

-  

   

Referat: 

PB har holdt møde med medlemmerne i VRC og PUC om den 

kommende sammenlægningsproces. De to kan ikke umiddelbart 

sammenlægges rent fysisk, men det arbejdes der fremadrettet på. 

Der er valgt en kontaktperson indtil 1/4, hvor der kan vælges en 

TR. 

 

4. Regnskab, herunder revision -   

 

Referat: 

CKJ gennemgik regnskabet og orienterede om revisionen, der 

foregik i uge 2. Selve revisionen var uproblematisk. 



Regnskabet ser fornuftigt ud og ender med et mindre overskud 

efter overførsel af midler fra EDB-fonden og kontormøbelfonden. 

Særlig fond er præget af et kurstab på godt 50.000. 

 

5. Generalforsamling  - 

   

Referat: 

Der er styr på det praktiske, og stedet er informeret om, at det er 

en valggeneralforsamling, så et sluttidspunkt ikke kan fastlægges 

på forhånd. 

Ellers ikke noget nyt. 

 

6. Fremtidige baglandssamarbejde 

og FKS. 

-organisering  

 

Referat: 

Formændene i Mavebæltet skal mødes og drøfte det fremtidige 

samarbejde. For nuværende er samarbejdet ikke velfungerende. 

 

7. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

Intet til referat. 

 

8. Sagsbehandler    

Referat: 

Intet til referat. 

 

9. Senere indkomne sager  

Referat: 

Ingen senere indkomne sager. 

 

10. Meddelelser 

 

 

Referat: 

Intet til referat. 

 

11. Eventuelt  

Referat: 

Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


