
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 3.11.2016 kl. 12.30 – 16.00 

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

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-6.10.16 

 

Referat: 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

1. Børnehaveklasselederne -drøftelse 

 

Referat: 
Der har været afholdt møde på kredskontoret med børnehaveklas-
selederne, hvor de har haft mulighed for at drøfte deres særlige 
forhold. Kredsen har ekstra opmærksomhed på børnehaveklasse-
ledernes undervisningstimetal, da de i forståelsesaftalen betragtes 
på lige fod med lærerne. Praksis er, at de enkelte steder undervi-
ser mere end lærerne. 
Drøftelse af det faldende antal børnehaveklasselederstillinger.   
 

2. Budgetopfølgning -drøftelse 

 

Referat: 
Opfølgning på det kommunale budget. Børne-skoleudvalget skal 
på næste møde drøfte de 3 millioner, der er sat af til overgang 
mellem daginstitution og skole samt indskoling. KS drøftede mu-
ligheder for anvendelse af midlerne. 
 

3. Opgaveoversigter -opfølgning på status, herunder evt. aftalejustering  

-opgaveoversigtsregistreringer til DLF 

   

Referat: 
Drøftelse af optælling af undervisningstid. 
På næste KS-møde tages forståelsesaftalen op med henblik på en 
kommende evaluering. 
Orientering om opgaven fra DLF med registrering af arbejdsop-
gaver fra hver enkelt lærers opgaveoversigt og de vanskeligheder 
det medfører.  
Drøftelse af muligheder for at løse opgaven.  
 

4. KS seminar - indhold og form?  

 

Referat: 
Forslag til indhold: Arbejde med opsamlingen fra Åbent Kursus 
om medlemsengagement og –aktivitet. Forberedelse af  Lønfor-
handlinger.  



Herudover den almindelige evaluering af kredsstyrelsesarbejdet. 
Formanden udformer dagsorden.  
 

5.  Få TR, AMR og medlemmerne i 
mål og i spil 

-fortsættes 

   

Referat: 
Opfølgning på kursus. Den udfordring KS valgte at have fokus på 
var ”Hvordan engagerer og aktiverer vi flere medlemmer fra alle 
medlemsgrupper”. Denne udfordring er genstand for gruppedrøf-
telser på Åbent Kursus. Opsamlingen af denne skal hjælpe KS i 
det videre arbejde. 
KS er ikke fordelt i grupper, men forventes at cirkulere og være 
behjælpelige under drøftelserne på Åbent Kursus. 
 

6. Lønforhandlinger -indledende drøftelse 

 

Referat: 
Kort drøftelse af muligheder. 
 

7. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 
 

8. Konsulent -kvartals status 

Referat: 
IØ orienterede om sagers antal, karakter og udvikling. 
 

9. Senere indkomne sager  

Referat: 
TR112: UW fremlagde tilbud på foredragsholder. UW undersøger 
om datoen er ledig. 
 

10. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Problematik om medicinering mm. af elever kort drøftet. 
Hjælpemiddel og kommunikation  Lillebælt ønsker ikke at indgå 
en aftale om, at FTR fungerer som TR for de ansatte på vores 
overenskomst i afdelingen. Fællestillidsrepræsentant aftalen ju-
steret. 

11. Eventuelt  

Referat:  
Intet 

     

Med venlig hilsen 
Per Breckling/Ullis W. Johansen 


