
Referat fra KS-møde torsdag den 9.8.2018 kl. 12.00 – 16.00
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UW/Ullis W. Johansen, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum

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

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -21.06.18

Referat:
Referat godkendt uden bemærkninger.

1. Sommerferie opgaver -Status på perioden

Referat:
Kun ganske få henvendelser i ferieperioden. PB orienterer KS.
Pasning af kontor har været uproblematisk.

2. Trainee ansatte -Status og udfordringer for DLF og Fredericia Lærerkreds, herun-
der evt. kongresforslag

Referat:
Der er startet 28 nyansatte på trainee-ordning.
Det er muligt, der kommer lidt flere til fra kvote 1 ansøgerne. 84
studerende er optaget på Jelling og heraf er altså de 28 trainees i
Fredericia.
Fredericia Lærerkreds skal servicere de nyansatte, selvom der
indtil videre ikke er nogen økonomisk godtgørelse. Denne pro-
blematik er videregivet til DLF centralt, som vil se på problema-
tikken i løbet af efteråret. Hvis der kommer en god løsning, vil et
kongresforslag ikke være nødvendigt.
PB har foreslået skolechefen at lave lidt positiv presse på de ny-
startede trainees. Det er muligt at Fredericia Lærerkreds selv kon-
takter pressen.
Fredericia Lærerkreds vil lave et velkomstarrangement – gerne
sammen med kommunen.

3. Skoleledelse -Drøftelse

Referat:
Drøftet.

4. Skoleårets start -Opsamling, i forhold til aftale forhold

Referat:
Kredsen har fået en del nye medlemmer, som vi sammen med TR
skal lave en indsats for.
Kredskontoret har modtaget nogle af opgaveoversigterne, men
mangler stadig en del. PB efterlyser dem hos TR. Opgaveoversig-
terne er vigtige i forhold til at holde fokus på det gennemsnitlige



undervisningstimetal. Ligeledes er det vigtigt i forhold til at vore
aftaler efterleves.

5. Fælles mål -udsendelse 073

Referat:
Fælles mål er nu lempede/forenklede, som følge af det, vil krave-
ne til læringsplatforme også ændres.
Fredericia Lærerkreds vil arbejde for mest mulig frihed til den
enkelte lærer i forhold til brug af MeeBook. Det må være under-
visningens kvalitet der er styrende for de arbejdsredskaber lærerne
bruger og ikke omvendt.
Drøftelse af muligheder og udfordringer i MeeBook.

6. Lokal løn og løntjek -Forhandlingsforberedelse og løntjek i uge 46-47 (udsendelse
072)

Referat:
Fredericia Lærerkreds samarbejder med øvrige organisationer om
indsatser i forhold til løntjek, hvis de ønsker det. Ellers gør vi ikke
noget stort ud af det. Alle medlemmer har altid mulighed for at få
kontrolleret deres lønseddel.
Forhandlinger af lokallønsmidler starter vi på alle områder.
Drøftelse af strategier og muligheder.

7. Nyt til hjemmesiden/facebook
Referat:
Intet til referat.

8. Konsulent Gennemgang af aktuelle sager med perspektiver.
Referat:
Orientering ved PB.

9. Senere indkomne sager Nyt fra SAKS
Referat:
Orientering ved PB.

10. Meddelelser
Referat:
Nye datoer for KS- møder: 23/8 aflyses. 13/9 12-14. 15/11 flyttes
til 8/11.
Fredagscafé 2018/19: 14/9, 7/12, 1/3 og 24/5

11. Eventuelt Fotografering til Kredsens foldere
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/ Ullis W. Johansen


