
Til KS og TR

Referat KS-møde torsdag den 11.10.2018 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.
Afbud: LK

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -27.9

Referat:
Referat godkendt uden kommentarer.

1. Kongres 2019 -se kongres portalen

Referat:
Drøftelse af foreløbige materialer til drøftelse af
folkeskoleideal samt 2 vedtægtsændringsforslag. Vedtagelse af et
folkeskoleideal blev grundet OK18 udskudt til kongressen 2019.
Vedtægtsændringsforslag fra LL, der ønsker deres valgperiode
ændret fra 2 årig til 1 årig.
Vedtægtsændringsforslag fra Nordjylland går på muligheden for
at afholde generalforsamling hvert andet år, hvis dette vedtages
med 2/3 flertal på en generalforsamling. Forslaget tænkes ikke at
have nogen konsekvens for Fredericia Lærerkreds, men drøftes ud
fra et mere principielt synspunkt.
Drøftelse i forhold til starten på behandlingen af Erik Schmidt-
sagen i landsretten. Sagen handler om ansattes ytringsfrihed i
forhold til skoleledelsen på interne møder. Kredsens delegerede
vil stille op sammen med mange andre delegerede foran landsret-
ten kl. 9 tirsdag morgen.

2. Arbejdsmiljø -FTF undersøgelse. Udsendelse 076
-opsamling fra AMR mødet

Referat:
Gennemgang og drøftelse af en FTF-undersøgelse om psykisk
arbejdsmiljø.
Undersøgelsen viser, at lærerne er meget pressede i arbejdslivet
og mere pressede end andre FTF grupper.
Undersøgelsens resultat vil blive drøftet på næstkommende AMR-
møde på kredskontoret. PB, LK og LI udvælger nogle fokuspunk-
ter til videre arbejde.

8/1 inviterer LO og FTF til et opstartsmøde på arbejdsmiljøåret.
Mødet foregår i Odense. LK og LI deltager.

LI har afprøvet DLF’s nye arbejdsmiljøspil i TRIO. Det fungerer



glimrende.

Generel drøftelse af AMR’s arbejdsvilkår og TRIO-samarbejdet.
Kredsstyrelsen vil arbejde på at lave en anbefaling om arbejds-
miljøarbejdet og TRIO-samarbejdet på skolerne.

3. Fælles mål og læringsplatforme -udsendelse 067 og Tr mødets input

Referat:
Overvejelse af Fredericia Lærerkreds’ indsats i forhold til det.
Fokus bør være på de nye ikke bindende fælles mål. Drøftelsen af
hvilken betydning det har, at målene er færre og ikke længere
bindende, kunne med fordel tages på lokale MED-udvalg. Det
behandles på næste TR-møde.

4. Opsamling i forhold til opgave-
oversigterne 18-19

-tendenser og muligheder

Referat:
Ifølge opgaveoversigterne kommer ingen skoler over 733 gennem-
snits undervisningstimetallet.
Gennemgangen af opgaveoversigterne sammen med TR har op-
fanget nogle oversigter, der ikke helt har svaret til f.eks. ansættel-
sesgrad.
I det store hele ser det ud til, at en fair og ligelig fordeling af op-
gaverne overholdes.

5. Ny start -fortsættelse af drøftelse fra sidst

Referat:
Videre drøftelse af hvad de kr. 50.000, 00 kredsen har fået af ho-
vedforeningen skal bruges til.
Vi lader indtil videre pengene stå og idéudvikler fortsat.

6. Arrangementer -fredags cafe og Åbent kursus

Referat:
Fredagscafé var sidste gang lidt sløjt besøgt. Kredsstyrelsen
overvejer, hvad der kan lægges i fredagscaféen i december.

Der mangler fortsat sengepladser på Åbent Kursus. Kredsstyrel-
sen beslutter, at alle skal have mulighed for at deltage. Der reser-
veres 10 værelser på den nærliggende Brydegaard. Disse kan
afbestilles med 48 timers varsel.
Derfor vil kredsen skrive til alle medlemmer, at hvis man har vi-
den om, at man af en eller anden grund ikke kan deltage trods
tilmelding, bedes man melde afbud hurtigst muligt. Samtidig
strammer vi op i forhold til betalingsfristen.

7. Rådgivningsundersøgelse -resultat og drøftelse



Referat:
Orientering om resultatet af årets undersøgelse af tilfredshed med
kredsens rådgivning. Resultatet er tilfredsstillende og ligger for-
holdsvist tæt på de forgående års undersøgelsesresultater.

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

9. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

10. Senere indkomne sager Økonomigennemgang samt beslutning om kontingent, UU, Sosu,
Lokalløn Kirstinebjerg.

Referat:
CKJ gennemgår det foreløbige regnskab efter udgangen af 3.
kvartal. Umiddelbart ser det ud til at det budgetterede underskud
på 40.000 nok ikke kommer til at holde. I det er ikke medregnet, at
Åbent Kursus, med det høje deltagerantal, er underbudgetteret.
Kredsstyrelsen beslutter at bruge beslutningen fra generalforsam-
lingen, om mulighed for at lade kontingentet stige med 10,- pr.
måned. Dette vil ske fra 1.januar 2019. Det vil afhjælpe en del af
driftsunderskuddet, men ikke løse problematikken. Kredsens drift
er ikke i balance og Kredsstyrelsen arbejder på holdbare løsnin-
ger.

11. Meddelelser
Referat:
Intet til referat

12. Eventuelt
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


