
  

Til KS og TR  

Der indkaldes til KS-møde torsdag den 8.11.2018 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UWJ/Ullis W. Johansen, CAKJ/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 
 

-11.10.18 
 
Referat: 
Intet at bemærkninger 
 

1. Kongres 2018 -drøftelse og beslutningernes konsekvenser for os. 
Fagbevægelsens Hovedorganisation lokalt, Ny start, Skoleideal, 
OK18 evaluering og DLF gearet til fremtiden. 
 
Referat: 
- god oplevelse, spændende, det virker lidt aftalt - men der kan 
alligevel komme overraskelser 
- interessant, det blev tydeligt, at der er nogen der vil have 
topstyring fra dlf, mens andre kredse ønsker mere 
selvbestemmelse.  
- det, der var anderledes denne gang var, at der ikke var så 
mange resolutioner og vedtægtsændringer - hvilket medførte at 
der ikke var så mange på talerstolen.  
 - ikke så meget debat i evalueringen af OK18 
 - strategisk besluttet ift. hvad der skal debatteres og hvad der 
ikke skal. 
FH (Fagbevægelsens hovedorganisation) Pr. 1/1 2019 bliver vi 
automatisk vi en del af organisationen, da organisationerne har 
fusioneret. Vi er nu medlem af FTF 
- skal vi melde os ind i LO? Udgift dækkes af DLF?  
Fordele - vi er med fra begyndelsen.  
 
Ny start  

- Vi kan fx arbejde med at sætte det på dagsordenen på  
TR112, kan Borgmesteren og udvalgsformanden deltage 
(Nb. temperaturmålinen)  

- Et arrangement hvor den nye arbejdstidsaftale bliver 
præsenteret 
 

Folkeskole Idealet 
- Vi kunne evt samle nogle medlemmer på kredsen, de kunne 

være behjælpelige med at bidrage til debatten, vi skal 
have TR’erne med på råd.  

- Det kunne evt. kædes sammen med temperaturmålingen. 
 

OK18 
Kommunikation skal optimeres, øget optimering om blandt andet 
krav opstilling - mange følte at alt var aftalt spil og forberedt på 



forhånd.  
 
Er DLF gearet til fremtiden 
Bæredygtighed ift. kongres, kredsstyrelsernes organiseringer  
DLF mener at FH kan være med til at styrke DLF  
 

2. Arbejdsmiljøindsats -opfølgning fra TR mødet m.m. 
 
Referat: 
2019 er arbejdsmiljø år.  
Det bliver en vigtig opgave for TR/AMR at få en høj 
stemmeprocent i vores MTU og vi skal støtte arbejdet med 
rersultaterne af MTUen på arbejdspladserne. 
Fokus på arbejdsmiljø på TR112 , vores fælles indsats med fokus 
på involvering. 
Temperaturmålingens indhold vil også indeholde et fokus på 
arbejdsmiljøet. 
 

3. S.A.K.S overenskomst -orientering og stillingtagen til resultatet 
 
Referat: 
Drøftelse 
 

4. UU - orientering omkring UU Lillebælts opsplitning og overgang til 
Kommunal Unge Indsats   
 
Referat: 
Middelfart har hjemtaget opgaven, de skal bruge 3 UU-vejledere 
og en teamleder. UU i Fredericia bliver til KUI og de vil 
fremover have base på uddannelsescenteret. Opgaven er blevet 
løst ordenligt med frivillighed og uden afskedigelser .  
Den kommunale ungeindsats bliver i forvaltningsmæssigt i Børn 
og Unge og politisk i Uddannelsesudvalget. 
 

5. Lokallønsforhandlinger  -regionsforhandlinger, status 
   
Referat: 
Drøftelse af forhandlinger, vi afventer det endelige referat. 
 

6. Budget 2019 -implementering 
 
Referat: 
Drøftelse 
 

7. KS seminar -praktisk planlægning og foreløbigt program 
 
Referat: 
Vi skal drøfte indholdet af vores arbejde - status samt 
fremadrettet.  
Vi skal drøfte, hvad vi vil med temperaturmålingen.  
Fredericia Lærerkreds i fremtiden. (Økonomi og kvalitet i 



opgaveløsningen) 
Endeligt program udsendes senere.  
 

8. Forflyttelser -justering af aftale? se bilag 
 
Referat: 
Forslag til en ny aftale drøftes.  
 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook -Fortsat et punkt på dagsordenen 
 
Referat: 
Punktet slettes og lægges til punkt 12 meddelelser 
 

10. Konsulent    
Referat: 

11. Senere indkomne sager  
Referat: 

12. Meddelelser 
 

 
Referat: 

13. Eventuelt  
Referat: 

     
Med venlig hilsen       

Line Illum 


