
  

Til KS og TR      12.8.2016 

Referat af KS-møde torsdag den 11.8.2016 kl. 12.30 – 16.00 

Afbud: PB, 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referat 

 

-16.6.16 

 

Referat: Godkendt 

1. Budget 2017 -drøftelse 

 

Referat: Det tegner positivt i forhold til de kommende budgetfor-

handlinger. 

2. OK 15 og bilag 4 -Proces i forhold til at evaluere bilag 4 fra OK 15 og vores aftale.  

 

Referat: Bilag 4 skal evalueres på alle niveauer, i vores tilfælde 

mellem kommunen og kredsen. På TR-mødet i næste uge drøftes, 

hvorledes evalueringen skal finde sted 

3. Modtagelse af flygtningebørn -se udsendelse 47 
   

Referat: I øjeblikket er det ikke aktuelt i Fredericia 

4. Bankskifte -orientering om møde med Lån og Spar bank, CKJ 

 

Referat: Overvejende positiv stemning for bankskifte. 

5. Undervisningsvejledere  -drøftelse 

   

Referat: Drøftet 

6. Digitale platforme -se mail fra Trine, herefter det videre perspektiv. TK 

 

Referat: Melding om en lempelig overgang til Meebook, hvor 

første år er et forsøgsår. Der er kurser for alle, og alle skal i et 

eller andet omfang afprøve det i dette skoleår. Der mangler klare 

udmeldinger om omfanget og afklaring af ophavsrettigheder.  

7. Trainee ansættelser -drøftelse 

 

Referat: Der mangler afklaringer om vilkårene for ansættelse i 

en trainee-stilling.  Der er bl.a. uklart, hvordan man udvæl-

ges/ansættes. Der problematikker omkring mentorordningen. Der 

er pt. ansat én i en trainee-stilling i Fredericia. 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat:  

9. Konsulent    

Referat: 

10. Senere indkomne sager  

 

Referat: Bortset fra problemer med telefonsvareren gik alt fint. 



11. Meddelelser 

 

60 år, nedsat tid, fuld pension 

Forhåndsaftale på CKV, afd. RUA 

 

Referat: Budgetrapport omdelt. Ingen bemærkninger 

12. Eventuelt  

Referat: Opfølgning på kredskurset ”Få TR, AMR og medlem-

merne i spil og i mål” Tilbud om videokonference – FU ser på 

det. 

Problematik om mangel på rotationsvikarer gør, at det ikke kan 

meldes ud, hvem der skal på kursus. 

     

Med venlig hilsen 

Ullis Wagnholt/Carsten Kjær Jørgensen 


