
Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den.7.11.2019 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann,  LI/Line Illum, AO/Anders Ousen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-10.10.19 

 

Referat: 

Godkendt 

1. Kredsformandsmøde 23.10 -kongresopfølgning, kommissionsrapport, periodeforhandling. 

-kommunikation i forhold til medlemmer og TR 

Referat: 

Anders Bondo gennemgik forløbet omkring kongressen og næst-

formandsvalget. Der blev ikke snakket om det videre forløb, det 

er centralt at den kommende hovedstyrelse kan samarbejde på 

tværs. 

Medlemsundersøgelse af DLF, alle medlemmer har fået udsendt 

en undersøgelse. 

Kommissionsrapport og periodeforhandling, kommunikationen 

omkring denne er central. Det er ikke et aftaleoplæg, det er anbe-

falinger, som skal danne grundlag for en periodeforhandling.  

På TRmødet gennemgås oplæg omkring kommissionsrapport og 

periodeforhandling. 

2. Budget 2020 Fredericia -opfølgning og perspektiver fremover 

-HMU/FMU perspektiv, borgermøde mv. 

-koncern sammenlægningen, proces 

-arbejdstidsaftale proces 

Referat: 

Der er områder vi skal forfølge i det kommende kredsarbejde: 

Kortere skoledage: Vi skal holde fast i at ressourcen bindes til den 

eksisterende drift. Ikke som vikar, men som to-lærer. 

NEST-klasse: Vi skal forfølge en uddannelse i dette. Medarbej-

derne skal med ombord i denne opgave, ikke sættes til. 

Anlæg: Vi skal sammen med TR sikre at både der hvor der lagt 

planer, og der hvor der skal lægges planer, skal vi have medarbej-

derne med i de grupper, der arbejder på renoveringerne og om-

bygningerne.  

Legepladser, der skal rykkes på denne opgave, puljen er også til 

dagtilbud.  

Arb. tid aftale: Vi skal forberede et forhandlingsoplæg, det skal 

laves i samarbejde med TR og AMR, samt medlemmerne.  

Koncernsammenlægning: Vores fokus er at sikre et skoleperspek-

tiv i koncernen fremadrettet.  

10 ende og 10 pro, vi skal følge udviklingen, sørge for at medar-

bejderne inddrages her. 

3. FH -Strukturovervejelser. 

 



Referat: 

Kredsudsendelse omkring ny struktur er gennemgået. Vi følger de 

videre beslutninger.  

4. Regionale møder med under-

visningsministeren  

-indhold   

 

Referat: 

De to temaer vi skal arbejde på mødet med ministeren er varieret 

undervisning - digitalisering og kvalitet.  

-Rammer omkring det varierede undervisning er forringet, det 

gælder både arb. vilkår og anlæg/materialer.  

-Digitalisering: Begrænset vidensudbud, rammesættende for un-

dervisningen, Læringsplatformen kommer til at virke modsat på 

variationen. Digitalisering og begrænsningerne i fht. fordybelse og 

nedsat tempo. Er en del af dannelsen udenfor digitalisering. Hjæl-

pemiddel. Økonomi.  

5.  HS valg -seneste nyt 

   

Referat: 

Der er kigget på kandidater og mulige udsigter i fht. stemmer og 

bagland. Hvilke indsatser og tiltag der skal være i forbindelse med 

valgoplæg osv.  

6. Ny MED aftale -status 

 

Referat: 

Den nye MED aftale skal afspejle den nye ledelsesstruktur. På 

baggrund af sidste møde, er processen gået lidt i stå. 

7. KS seminar -foreløbigt program 

 

Referat: 

Det foreløbige program er gennemgået. 

8. Åbent kursus, TR kursus, juleaf-

slutning og TR 112 

-opfølgning 

 

Referat: 

Åbent kursus, fint med pub-quiz, måske færre spørgsmål. Ellers 

tilfredshed med arrangementet, indlæg fra Dorthe kom ikke ud til 

medlemmerne.  

TR-kursus næste torsdag program gennemgået. 

TR 112 – foreløbige punkter, skolens budget og bearbejdning af 

dette, arb.tid aftale scenarier foldes ud. 

9. Konsulent    

Referat: 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


