
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 17.11.2016 kl. 12.30 – 16.00 
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-3.11.16 

 

Referat: 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 

1. Medlemskontakt -se bilag 

 

Referat: 
Gennemgang af DLF’s retningslinjer for sagsbehandlingens kva-
litet og medlemmernes retssikkerhed. 
Retningslinjen er for nyligt sendt ud med enkelte ændringer. 
Første ændring er slækkelse af krav til placering af de minimum 
25 timers ugentlig kontoråbning, der er krav til kredsene. 
Desuden er det skærpet, at man som TR ikke må kompromittere et 
medlem overfor ledelse.   
Emnet tages op på TR-møde. 

 

2. Budgetimplementering -kommunale budget 

 

Referat: 
De 3 millioner til overgange og indskolingen fordeles til udmønt-
ning på skolerne efter elevtal. Kredsen havde gerne set pengene 
øremærket til sænkning af klassekvotienten i indskolingen, men 
det var ikke muligt. 
 

3. Undersøgelse -karakterer 

   

Referat: 
Ny samlet rapport om de gennemsnitlige karakterer i de bundne 
prøvefag. Fredericia ligger lidt under landsgennemsnittet. Det 
gør vi også socioøkonomisk.  
 

4. Sygefravær - drøftelse af årsager 

-fastholdelsesmuligheder 

 

Referat: 
Nye sygefraværstal viser et fald på 25 % hos lærerne fra 2015 til 
2016 fra 4,52% til 3,37% 
Drøftelse af mulige årsager til det store fald. 
Drøftelse af mulighederne for at fastholde det lave sygefravær. Et 
lavt sygefravær kan fastholdes med positivt politisk fokus på fol-
keskolen og gode arbejdsforhold til lærerne. 



 

5. KS seminar -programforslag vedlagt 

   

Referat: 
Gennemgang af seminarets program. 
LK og UW kører. 
 

6. Forståelsesaftale -hvad virker, hvad virker ikke, hvad mangler 
-herunder KL/LC evalueringsmødet mandag 

-videre proces 

 

Referat: 
Opsamling på evalueringsmøde mellem KL og LC i Herning med 
deltagelse fra kredsen, skoleafdelingen og distrikts-TR og –ledere. 
Det leder frem til at KS og TR laver en midtvejsevaluering af afta-
len med henblik på justeringer sammen med skoleafdelingen. Det 
er vigtigt at vores aftale afspejler virkeligheden og at den fortsat 
udvikles til gavn for skolernes udvikling. 
Drøftelse af mulige justeringer. 
 

7. Åbent kursus -foreløbig evaluering 

 

Referat: 
God fornemmelse af kursets forløb. Stemningen var positiv og 
meget hyggelig. Flere har klaget over mængden af mad til midda-
gen. Drikkevarepriserne er meget høje. 
Stor tilfredshed med det eksterne foredrag. Anders Bjørk har 
sendt sine slides, og de kan videresendes til deltagerne. 
UW er næsten færdig med at sammenskrive idégenereringsskema-
erne til kredsens videre arbejde. 
Åbent Kursus evalueres videre sammen med TR. 
Der er lavet en forhåndsreservering af Gl.Avernæs 10-11/11 
2017. 
 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 
 

9. Konsulent    

Referat: 
Gennemgang af resultatet af årets tilfredshedsundersøgelse af 
sagsbehandlingen. Det er et meget tilfredsstillende resultat. 
 

10. Senere indkomne sager Modtageklasser. 

Referat: 
Kommunen har vedtaget ny procedure for undervisning af ny-
ankomne udenlandske børn og unge. 
Denne afviger fra tidligere udmeldinger om at bevare modtage-
klasserne på alle skolerne. 
Kredsen vil arbejde videre med emnet i forhold til økonomi, per-



sonaleforhold, personalekompetencer og en sikring af at alle el-
ver får den rette undervisning af lærere med den rette uddannelse. 
 

11. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Omkring problematikken ved skæv fratræden er vi tæt på at være 
nået i mål, så de pågældende kan få udbetalt manglende løn. 
 

12. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 
 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


