
Til KS og TR      12. maj 2016 

Referat af KS-møde torsdag den 12.05. 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 
 

-28.04.16 

 

Referat: 
Særlig velkomst til Trine Klavsen - TK, der deltager i sit første møde 

som kredsstyrelsesmedlem. 

Referat godkendt. 

1. KS opgavefordelingen og frikøb -udsat fra sidste møde 

 

Referat: 
Drøftelse af forskellige modeller for fordeling af frikøb. 

Drøftelse af fordeling af opgaver og kredsstyrelsens struktur. 

Beslutning: 

Fordeling af frikøb: 

PB – 1824 

UW - 735 

CKJ - 610 

LK - 295 

JVJ - 200 

TK - 200 

 

Fordeling af ansvarsområder: 

PB - mindre medlemsgrupper, kontorledelse, HMU, FTR, Skolebesty-

relsernes Fællesråd, Hovedstyrelses formøder, KOF, Facebook, dele-

geret. 

UW - kursus, regionale område, statslige område, HU region, næstfor-

mand FMU region, Facebook, delegeret 

CKJ - kasserer, næstformand FMU kommunal, IT, hjemmeside 

LK - arbejdsmiljø, FMU kommunal, delegeret 

JVJ - FMU kommunal 

TK - FMU kommunal 

 

Den ansvarlige for det pædagogiske område findes på næste KS-møde, 

hvilket vil medføre en forøgelse på frikøbet med 60 timer for pågælden-

de. 

2. AMR struktur -opfølgning 

 

Referat: 
Forslag til AMR-struktur på skole og fritid fremlægges. PB sidder i 

arbejdsgruppen. 

Drøftelse af fordele og ulemper ved modellen. Modellen vil først blive 

offentliggjort, når den er vedtaget. 

Arbejdet med modellen kobles sammen med en forhandling af AMR’s 

vilkår, i særdeleshed timeforbruget tilopgaven 

Modellen er næppe på plads til det kommende skoleår. 

3. APV på kredskontoret -  

   

Referat: 



LK og PB iværksætter en APV på kredskontoret. En tidligere beslutning 

siger, at vi skal have APV forår/sommer efter et KS-valg. 

4. Brugerportalsinitiativet, herunder 
læringsplatformen 

-status og deltagelse   

 

Referat: 
Meebook er blevet valgt som den læringsplatform, der skal benyttes i 

Fredericia Kommune. Der er indkaldt til et møde om implementeringen 

af denne. TK deltager. 

Kredsen ønsker, at vi kobles på så sent som muligt, så eventuelle bør-

nesygdomme kan være fundet og løst af andre. Fredericia Kommune 

kunne eventuelt vælge en prøveskole. Stadigvæk en udfordring i at se 

fordelene ved læringsplatformen i forhold til arbejdsopgavens omfang. 

Det er vigtigt at få afklaret ophavsrettigheder til undervisningsforløb. 

5. KS Workshop  -videre arbejde fra sidste KS møde 

   

Referat: 
Videre arbejde med målsætningen om, at alle medlemsgrupper er re-

præsenterede ved Generalforsamlingen via idégenerering.  

Arbejdet fortsætter.  

6. Ny vejledning om politianmeldelse -se TR udsendelse 08 

 

Referat: 
Såfremt HMU ændrer de lokale retningslinjer, tages punktet op i kred-

sen. 

7. Konsulent  -drøftelse 

 

Referat: 
Intet til referat. 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet at bemærke. 

9. Sagsbehandler    

Referat: 

10. Senere indkomne sager Autismeafdelingen, lærerkalender, 10’ende, 

Referat: 
Lærerkalender: Antallet er øget fra 300 til 350. 

 

Organisationsændring i kommunen: Behandles i HMU. 

 

Kredsen har rette henvendelse til ledelsen i forhold til medarbejdernes 

forhold i forbindelse med en TV udsendelse torsdag aften. 

 

Opfølgning på budget for Fredericia Lærerkreds for 1. kvartal 

 

Problematik omkring ansættelsesforhold på skolerne drøftet.  

11. Meddelelser 
 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


