
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 23.3.2017 kl. 15.00 – 18.00 

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

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-9.3.17 

 

Referat: 
Referat godkendt uden kommentarer. 

 

1. OK 18 konference -drøftelse af temaer, klubmøder 

 

Referat: 
20.-21. marts har der været afholdt kredsformandskonference om 

OK18. PB deltog 1. dag UW 2. dag. 

Emnerne var forslag til OK-krav, kommunikation både ekstern og 

intern og kampagner. Der var desuden besøg fra KL’s direktør 

for forhandling og CFUs chefforhandler ved OK forhandlingerne 

på statens område. 

Der er ved at være styr på medlemsdebatten om OK18 i Frederi-

cia Lærerkreds. 

 

2. Generalforsamling 2017 -mundtlig beretning, resolution, dilemmaer og debat, praktiske 

forhold, indkomne forslag, forslag fra TR mødet, mv. 

Referat: 
Punktet er med deltagelse af KS’ forslag til dirigent Mette Wich-

mann. 

Gennemgang af resolutionsforslag – indhold, formulering og 

baggrund. KS har ét forslag med på generalforsamlingen. PB 

fremlægger resolutionen. 

Drøftelse af resolutionsforslag fra TR mødet, men KS mener at 

emnet er godt dækket i både skriftlig og mundtlig beretning. 

Drøftelse af de praktiske forhold omkring suspendering af gene-

ralforsamling i forbindelse med medlemsdebat ud fra 4 givne di-

lemmaer/spørgsmål. 

Gennemgang af øvrige praktiske forhold samt endelig dagsorden. 

Det besluttes at debatten om forholdene i den mundtlige beretning 

ikke deles op og kun sættes til én afstemning.  

Udkast til mundtlig beretning gennemgået. 

 

3. Lokallønsforhandlinger  -status 

   

Referat: 
PB og CKJ har været til indledende lokallønsforhandling med 

forvaltningen. Ifølge arbejdsgiver er der 150.000 til forhandling 

plus 150.000 fra rekrutteringstillægget, der udløber med dette 

skoleår. 



Forvaltningen ser gerne, at rekrutteringstillægget gentænkes. De 

vil ligeledes gerne se enkeltfunktioner tilgodeset. 

KS foreslår et lønløft til de lavest lønnede kommunalt ansatte 

medlemmer, nemlig børnehaveklasselederne alternativt en gene-

rel forhøjelse af teamtillægget. 

Derudover undersøges det, om der er tilbageløbsmidler. 

I forhold til høker-reglen er der tekstrettelser. 

I forhold til uuddannedes vilkår ses der på en rettelse i forhold til 

medfølgende anciennitet ved gennemførelse af læreruddannelsen. 

Forhandlingerne fortsætter. 

  

4. Skoleårets planlægning -status og opfølgning   

 

Referat: 
KS følger modtageklassernes økonomi og forhold. 

Drøftelse af forflyttelser skolerne imellem og interne flytninger 

fra én matrikel til en anden. 

Forflyttelsesaftalen bør revideres og gøres tydeligere. Desuden er 

der enighed i KS om at få lavet en aftale om interne flytninger. 

Målet er flest mulige frivillige forflyttelser og frivillige interne 

flytninger fremfor tvungne. 

 

5. Kursusplan 2017  -udsend 019 

   

Referat: 
Det undersøges om TR er interesserede i et kursus om kommunale 

budgetter samt skolebudget udbudt af DLF. Kurset henvender sig 

til TR og AMR fra samme kreds og kunne være en mulighed på 

TR112. 

 

6. Kommunale budget 2018 -drøftelse med afsæt i TR mødet 

 

Referat: 
Drøftelse af forslag/ønsker til budget 18. 

 

7. TR/AMR undersøgelse -resultater drøftes, udsend 23 

 

Referat: 
Undersøgelserne viser, at forholdene for TR og AMR er forbedre-

de i forhold til undersøgelse fra 2014. Desuden kan det ses at 

Fredericia Lærerkreds generelt ligger højt sammenlignet med 

DLFs andre kredse. 

 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Endelig dagsorden ligger på hjemmesiden, og der er gjort op-

mærksom på den på fb. 

 

9. Konsulent    

Referat: 



Intet til referat. 

 

10. Senere indkomne sager Medlemsundersøgelsen. Medlemstilbud om kompetenceløft. 

Referat: 
Undersøgelsen sendes ud til medlemmerne 30/3 – dagen før gene-

ralforsamlingen. Rykker sendes ud onsdag d. 5/4. 

 

Der kommer et medlemstilbud om faglige kompetenceløft. Denne 

gang er det naturfagskurser og historiekurser, der bliver udbudt. 

Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet. Kredsen vil high-

lighte kurserne over for medlemmerne, når det nærmer sig. 

 

11. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Intet til referat. 

 

12. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


