
  

Til KS og TR 

Referat fra KS-møde torsdag den 28.4.2016 kl. 12.30 – 16.00 

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 
 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-7.4.16 
 
Referat: 

Referat godkendt. 
Malene Søgaard Andersen er udtrådt af kredsstyrelsen. Mødet 
indledtes med en afsked, hvor kredsens meget store tilfredshed 
med hendes indsats blev udtrykt.  
1. suppleant Trine Klavsen indtræder på pladsen hurtigst muligt. 
 

1. KS opgavefordeling og frikøb -endelig beslutning   
   
Referat: 

Punktet udsættes til KS er fuldtallige. 
 

2. Budget 2017 (2016) -drøftelse af vores budgetindstillinger til udvalget 
 
Referat: 

Beslutningen om at der er afsat midler til ansættelse af 16 lærere, 
vil vi følge op på, så midlerne ikke bliver brugt til at dække even-
tuelle underskud.  
Grundnormeringen til drift på skolerne er ikke øget. Det bør den i 
kommende budgetter, så det fremadrettet er muligt at drive kvali-
tetsskole. 
I forhold til anlæg vil KS anbefale at man bruger ”asfaltmodel-
len”. Dvs. man koncentrerer sig om et sted ad gangen i forhold til 
istandsættelse/renovering, får det arbejdet i bund, så der efterføl-
gende kun er tale om vedligehold. 
 

3. Ferieplanlægning mv. -   
 
Referat: 

Arbejdstid og ferie besluttet. 
 

4. Skolernes elevtal fremover  -drøftelse 
   
Referat: 

Fra 2013 til 2015 er andelen af elever på privatskole steget fra 13 
til 16 %. 
Børne- ungeafdelingen har prøvet at analyserer sig frem til årsa-
ger. Fremadrettet vil man lave en indsats i daginstitutionerne, for 
at sætte fokus på folkeskolen. 
Derudover bør man have fokus på skoleskiftet. 



KS mener, der er en sammenhæng med skolestruktur, skolere-
form, inklusion, klassekvotienter osv. 
 

5. Læringsplatform -status   
 
Referat: 

I FMU er udmeldingen, at Claus Bülow beslutter hvilket system, 
der vælges, da der ikke er enighed i arbejdsgruppen. 
KS kunne ønske sig, at man afprøvede de to systemer, der er i 
spil, før en endelig beslutning tages. 
KS er stadigvæk bekymret over omfanget af opgaven i forhold til 
udbyttet af i særdeleshed læringsplatformen. 
 

6. KS workshop -orientering fra workshoppen 
 
Referat: 

CKJ, PB og UW deltog i workshoppen ”Bring TR, AMR og med-
lemmerne i spil og mål” Det indsatsområde vi arbejdede med var: 
Hvordan får vi alle medlemsgrupper til at føle sig som en del af 
fællesskabet. Hvordan engagerer og aktiverer vi flest mulige med-
lemmer. 
Der blev opstillet kvantitative og kvalitative mål og idégenerering, 
som udmundede i en handleplan. 
Den handleplan danner udgangspunkt for vores videre arbejde. 
Særligt Generalforsamling og Åbent kursus var blandt fokusom-
råder. 
De foreløbigt udarbejdede idégenereringsskemaer tages op på 
kommende KS-møder. 
 

7. Linjer i udskolingen - drøftelse udfra rapport og notat 
 
Referat: 

Det er KS’ opfattelse, at linjevalgene har en uheldig effekt på 
klassedannelsen. På enkelte matrikler har man vurderet det nød-
vendigt, at gå ud i 2. prioritet (i enkelte tilfælde 3. prioritet) for at 
få en mere hensigtsmæssig klassedannelse. 
Politisk foreligger der en beslutning om, at linjernes fagdidaktik 
skal følge al undervisning. Derfor er klassedannelsen en nødven-
dig følge af linjerne.  
Hvis denne beslutning kunne ændres, ville det være muligt at fo-
retage linjevalg uden det har en konsekvens for klassedannelsen. I 
det tilfælde kunne man have sin stamklasse og derudover have 
linjetimer på et andet hold. Dette ville i KS’ øjne være en bedre 
løsning. 
 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  
Referat: 

Intet til referat. 
 

9. Sagsbehandler    



Referat: 

Intet til referat. 
10. Senere indkomne sager Omorganisering i kommunen, AMR-struktur, Velfærdsalliancen, 

læringsvejledere, skoleårets planlægning 
Referat: 

Velfærdsalliancen: Arrangørerne af ”Fest for Fredericias velfærd” 
12. maj mødes igen 4. maj. Arrangementet anbefales bl.a. af En-
hedslisten, SF, Socialdemokratiet, LO, HK og BUPL – og også af 
Fredericia Lærerkreds. 
Fredericia Lærerkreds anbefaler deltagelse i arrangementet og vil 
skrive ud til medlemmerne. 
AMR-struktur: PB er inviteret til et møde om AMR-strukturen på 
skole- og fritidsområdet. Formålet er at lave en ensartet struktur 
på området. Forslaget er 2 AMR’er på basisskolerne (en til fri-
tidsområdet) med undtagelse af 2 matrikler, der vurderes for små 
til 2 AMR’er og 1 AMR på overbygningsskolerne.  Vi vil på mø-
det også fremføre et ønske om en mere tidssvarende AMR aftale i 
forhold til arbejdstid. 
Omorganisering af stabene i Fredericia Kommune: Formålet er at 
skabe en slank og effektiv organisation. Stabene går fra 6 til 2 – 
Økonomi og digitalisering samt Politik og kommunikation. HR-
afdelingen bliver splittet op i to og delt mellem de to stabe. 
Dette sparer ca.6,8 millioner. Dette er en del af de besparelser der 
skulle findes i stabene i forbindelse med omprioriteringsbidraget. 
Desuden forventes det at være muligt at finde de sidste godt 4 
millioner, så man når op på de forventede godt 11millioner. 
Skoleårets planlægning: Orientering og drøftelse af problematik-
ker på enkelte matrikler. 
Læringsvejledere: Spørgsmål omkring undervisningstid til læ-
ringsvejledere er blevet rejst. Der er aftalt et møde med Klaus 
Bülow, en distriktsskoleleder og PB for at få en afklaring. 
 

11. Meddelelser 

 

 
Referat: 

Intet til referat. 
 

12. Eventuelt  
Referat: 

Intet til referat. 
 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


