
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 3.3. 2016 kl. 15.00 – 18.00 

Fraværende: UWJ 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-11.2.16 

 

Referat: 

Godkendt 
1. TR 112  -evaluering 

 

Referat: 

TR og AMR har behov for at mødes, så de kan drøfte de forhold 
der er på skolen. 
DLF-delen af kurset var ikke tilpasset virkeligheden i Fredericia. 
Vi kan som kreds være mere aktive i at formidle information om 
vores lokale forhold til kommende oplægsholdere. 
Mulighed for videndeling fx overbygningsskole og basisskole. 
 
Kredsen stiller gerne lokaler til rådighed, hvor TR og AMR kan 
drøfte de lokale forhold i løbet af skoleåret. 

2. Generalforsamling -praktiske forhold, resolutioner, valg, beretning 

 

Referat: 

152 tilmeldte, ca. ¼ af de aktive medlemmer. 
Regnskab og budget er i orden. 
Den forløbelige dagsorden er endelig. 
Stemme optælling står Inger for. Vibeke Bang er standby. 
 
Valg: 

- Formandsvalg 1 kandidat (Per) 
- Næstformandsvalg: 2 kandidater (Ullis og Malene) 

o Talerækkefølge afgøres senere,  
- 3. Delegeret:1. Kandidat (Lone) 
- 3 suppleanter til delegeret (Carsten, Jørgen og  
- 3 suppleanter til kredsstyrelsen (Trine, Line og 
- Kritiske revisorer: (Peter Holm og  
- Suppleanter til kritiske revisorer (Niels Møller Pedersen og 

 
Resolutioner: 

- Gennemgået og tilpasset. 
- Åbent brev til SOSU– Ullis 
- Kommunalt budget – Per 
- Balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid – Lone 
- Folkeskolereformen – Malene 

 

Mundtlig beretning: 



- Kommentarer senest tirsdag kl 12. 
- Jøren læser konjunktur fra tirsdag kl 16. 

3. Talentvejlederuddannelse -se bilag 

   

Referat: 

Kurset har udviklet sig siden kommunen har tilmeldt medarbejde-
re til kurset og indeholdt tidligere ikke eksamensopgaver.  
Problematisk at medlemmer ikke får tid til at lave eksamensopga-
ver. 
Kredsen udformer brev til de medlemmerne der deltager i kurset, 
og informerer om de vilkår kurset foregår på. 

4. Læringsplatform 

 

-orientering  

 

Referat: 

Kredsen er ikke blevet præsenteret for de forskellige læringsplat-
forme. 
Vi opfordre til at der udvikles pilotskole, hvor medarbejderen skal 
afprøve de forskellige platforme. 
Det er vigtigt at arbejdet med implementeringen af læringsplat-
forme, så arbejdet med den ikke bliver en øget belastning for læ-
rerne. Svarer arbejdsindsatsen til udbyttet?? 

5. Forhold omkring pension mv.  -orientering 

   

Referat: 

Problemer med udbetaling af pension i forhold til aftale med 
kommunen for enkelte pensionister. 
Kredsen holder fast i forhåndsaftale om pension. 
 
Særlig overgangsordning i forhold til aldersreduktion, de berørte 
medlemmer af orienteres. 

6. Kursusplan -se udsendelse 012 og 014 

 

Referat: 

TR uddannelse for nyvalgte TR 
TR og AMR får informationer om relevantere kurser. 
Kurset ”skolens budget – samarbejde og indflydelse” kunne være 
relevant på TR112. TR spørges. 

7. Arbejdet med opgaveoversigten 

mv. 

-se udsendelse 015 

 

Referat: 

Relevante emner behandles i materialet, men det skal tilpasses før 
det sendes ud til TR. 
Behandles på KS mødet i uge 11. 

8. Budget 2016 og 2017, herunder 

fastholdelse og rekruttering 

-drøftelse 

 

Referat: 

5 mil til inklusion og 2 mil til særligt bogligt begavede er delt ud 
til skolerne. 
Der er ingen afskedigelser men ansættelser. Der forventes ikke 
forflyttelser af  lærere mellem distriktsskoler. 



Der er et svagt stigende elevtal i kommunen på nuværende tids-
punkt 
Drøftelse af strategi i forhold til budget 2017. 
Analyse af de fysiske forhold på skolerne, så der kan investeres i 
vedligeholdelse og fornyelse. 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

10. Sagsbehandler    

Referat: 

11. Senere indkomne sager  

Referat: 

Henvendelse til udlejer om beregning af fællesudgifter. Der er 
udregnet ny husleje og der tilbagebetales 30.000 kr. for 2014 og 
2015. Huslejen sænkes årligt med 16.000. 

12. Meddelelser 

 

 

Referat: 

13. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Malene Søgaard-Andersen 


