
Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag d. 9.6.2016 kl. 12.30 – 16.00 

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

Afbud: CKJ 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-12.5.16 

 

Referat: 

Referat godkendt 

 

1. Kredsens opgaver og fri-

køb(politisk/konsultativt), endelig 

beslutning 

- 

 

Referat: 

Kredsen har fået frigivet midler svarende til 200 frikøbstimer. 

Kredsstyrelsen beslutter at tildele formanden de 100 timer sva-

rende til fuldt frikøb. 

Kredsstyrelsen beslutter at afsætte 40 timer til næstformanden til 

opgaver i forbindelse med konsulentens nedsatte arbejdstid, og at 

bruge 60 timer som en besparelse. 

TK overtager ansvaret for det pædagogiske område og tildeles 

dermed 60 frikøbstimer (fra den ”gamle” pulje) til opgaven. 

 

PB orienterer om, at Fredericia Lærerkreds’ arbejde flytter sig 

mere og mere fra det konsultative over til det politiske. Det er en 

udvikling KS skal forberede sig på. 

 

2. Kredsens APV -orientering 

 

Referat: 

PB og LK har udsendt APV-skemaer til MJ, IØ, CKJ, UW og PB. 

Der er enkelte udfordringer af mindre karakter, som LK og PB 

kigge på og lave en handleplan for. 

 

3. Faste /midlertidige ansættelser -status 

   

Referat: 

KS og forvaltningen laver en undersøgelse af hvor mange midler-

tidigt ansatte vi har og har haft i dette skoleår i Fredericia, som 

ikke er i et decideret vikariat. 

Fremadrettet bør der laves en fælles forståelse af, hvornår en 

stilling kan opslås som midlertidig. 

 

4. Møde med SOSU skolen -orientering   

 

Referat: 

PB og UW var inviteret til møde på SOSU-skolen med direktøren. 

Invitationen kom som følge af det åbne brev generalforsamlingen 

besluttede af sende. 



Udkommet af mødet var skuffende med en udmelding fra direktø-

ren om, at man hverken ønskede eller havde behov for aftaler 

hverken i forhold til løn eller arbejdsvilkår.  

Det største udbytte af mødet var en aftale om et nyt møde i 2017, 

samt en aftale om at udveksle informationer bl.a. om hvordan 

tildelingen af lokale lønmidler i overenskomsten skal forstås. 

 

5. Kontordækning sommerferien  -Kontorlukning i ugerne 27-28-29-30 og man-tir i uge 31 

   

Referat: 

JVJ dækker uge 27, UW dækker uge 28, TK dækker uge 29, LK 

dækker uge 30 og PB dækker man-tir uge 31. 

Kontorafslutning er fredag d. 1/7 til frokost. 

 

6. Skoletilbud for flygtninge - 

 

Referat: 

Ny lov betyder, at undervisning af flygtningebørn kan ligge uden-

for folkeskolen. Dermed kan kommunerne selv bestemme, hvilket 

undervisningstilbud de vil give. 

Fredericia Kommune har ikke taget stilling til, hvordan undervis-

ningen skal organiseres. Det er dog ikke umiddelbart meningen at 

ressourcetildelingen pr barn skal ændres. 

Fredericia Lærerkreds men vil arbejde for, at flygtningebørnene 

får den bedst mulige undervisning. 

 

7. CKV -forhåndsaftale for RUA afdelingen 

 

Referat: 

Fredericia Lærerkreds og CKV har forhandlet en forhåndsaftale 

om løn. Aftalen indeholder bl.a. en forståelse af, at frigivne løn-

midler skal bruges til at hæve de konsulentansattes løn. 

 

8. CPU -Overgang fra VRC til CPU 

 

Referat: 

Der arbejdes på en aftale om konsulentansættelser på CPU. Der 

pågår forhandling mellem Fredericia Lærerkreds og lederen af 

CPU. Lærerkredsen drøfter og informerer de implicerede med-

lemmer om vilkår for konsulentansættelse. 

 

9. Mødeforberedelse -emner mv til møde med politikere 

 

Referat: 

Børne- Skoleudvalgetog Kredsstyrelsen aftaler et møde.  

Emner der kunne tages op på dette møde drøftes. 

 

10. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

Intet til referat. 

 



11. Sagsbehandler    

Referat: 

Intet til referat. 

 

12. Senere indkomne sager  

Referat: 

Ingen senere indkomne sager. 

 

13. Meddelelser 

 

 

Referat: 

Velfærdsalliancen indkalder til nyt arrangement 15/9. Det bliver 

behandlet af Hovedstyrelsen i næste uge. Fredericia lærerkreds 

afventer denne beslutning. 

Tidspunkter for FKS-møder undersøges. 

KS-mødet d.23/6 flyttes til 16/6, hvis mødet er nødvendigt. 

 

14. Eventuelt  

Referat: 

Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


