
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag d. 13.8.2020 kl. 13.00 – 16.00 og 20.8 kl 08.00 – 10.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, MW/Mette Wichmann, LI/Line Illum, KSD, Katrine Siri Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-3.6.20 

 

Referat: 

Godkendt uden bemærkninger. 

1. Kongres 2020 -Praktiske forhold 

-Princip program og grøn omstilling 

-Forslag fra Egedal Lærerkreds omkring Lønforløb, vedlagt 

 

Referat: 

Der er/bliver bestilt tog/hotel til de der deltager. 

Princip for grøn omstilling, til overvejelse til næste KS møde. Vi 

skal efterfølgende implementere det, også lokalt. 

Forslaget fra Egedal Lærerkreds drøftet. Vi prioriterer realløn og 

det at ”kunne holde til lærerlivet” 

Regionale TR møde - Kolding 16-18  

 

2. Covid-19 -BUMs retningslinjer, vedlagt 

-kommunens retningslinjer, kommer senere 

-Udsend 070, rejser 

-Arbejdsmiljø, opsamling 

-Pædagogiske fokuspunkter, se opsamlings mails fra DLF 

 

Referat: 

Praktisk musiske fag gennemføres, men der er lokale 

problematikker. Vi afventer fælles retningslinjer. Rengøring skal 

koordineres og vi skal være meget opmærksomme på at være på 

forkant ift. procedure.  

De manglende retningslinjer skaber usikkerhed og forskellighed 

fra skole til skole, det er ikke tilfredsstillende. Tages op med B og 

U chefen. 

Rejser - hvis man rejser til orange/røde områder, skal man 

karantæne i 14 dage, med et evt. løntræk. 

 

 

3. FH struktur -udsend 067 

 

Referat: Aktuel status lokalt, vi går ind i FH når det er muligt. De 

positive muligheder i FH også lokalt arbejder vi fortsat med. 

4. Skolestart -Medlemsudvikling, nye medlemmer  

-Ansættelser -arrangementer, herunder åbent kursus aflysning 

eller? 

 



Referat: 

607 medlemmer. Lidt under det vi har budgetteret med.  

Ansættelser - fokus for TR på hvem der kan varetage 

undervisning mv. 

Arrangementer, åbent kursus, vi kan melde afbud 6 uger før. Det 

er dyrt, hvis vi venter. Vi er enige om at aflyse åbent kursus i år, 

pga Covid19. Vi gemmer pengene til medlemsarrangementer.  

 

5. Ferie evaluering  -kontoret og sommeren 2020 

-forskudt ferie 

   

Referat: 

Alt vel hen over sommeren, få henvendelser, en udfordring mht 

bemanding og den første arbejdsuge efter lærerferien. 

Konkrete udfordringer i forbindelse med ny ferielov og 

ferieafvikling er indtil uproblematisk håndteret af 

arbejdsgivererne. 

6. Sommeraktiviteter -Vores medlemmers deltagelse 

 

Referat: Ingen har deltaget i aktiviteter i sommerens løb, der 

forventes deltagelse i UU initierede forløb senere i efteråret. 

7. Periodeforhandlinger -kredsformandsmøde og sidste nyt 

 

Referat: 

Denne aftale bygger på lærerkommissionens arbejde og der er 

taget udgangspunkt i samarbejds sporet.  

Hvis en af parterne ikke overholder dette, så kan man tage sagen 

på kreds/kommune niveau. I Fredericia har vi siden 2013 arbejdet 

med samarbejds sporet. Der er mange ting i aftalen som vi 

allerede gør i Fredericia, vi kan justere vores lokalaftale 

yderligere med elementer fra denne aftale.  

Aftalen understreger at vi er professions mennesker. Der er fokus 

på den selvtilrettelagte tid, tid på forberedelsen, opgaver over 60 

timer, lærerne skal kollektivt inddrages.DLF, Kreds og TR’s rolle 

er styrket og kernen er et forpligtende samarbejde. 

Vi drøftede om de kredse der ikke har haft en lokalaftale kan se 

muligheder i denne aftale.  

Der mangler max på undervisningstimetal, og fokus på 

sammenhængen mellem opgaver og tid. Det har ikke været et mål 

fra begyndelsen.  

TR er godt orienteret og afvikler klubmøder i den kommende tid. 

 

8. Lokalløn, herunder tillæg -orientering i forhold forhandlinger i kommune og region. 

 

Referat: Forhandlinger med regionen er udsat pga 

kalenderproblematikker. DSA tillæg forhandlet med kommunen 

og TR orienteres om dette for at sikre fuld implementering. 

9. Økonomi -halvårsorientering  

  

Referat: Økonomien ser god ud, et mindreforbrug med baggrund 

i Covid 19. Generelle opmærksomhedspunkter drøftet. 



 

Kredsen har besluttet at Per får et dankort til de udgifter kredsen 

har.  

 

10.     

Referat: 

11. Konsulent    

Referat: 

12. Senere indkomne sager  

Referat: Orientering omkring ny kommunal organisering, 

drøftelse af konsekvenser og muligheder. 

13. Meddelelser 
 

 

Referat: 

14. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


