
  

Referat af KS-møde torsdag den 21.9.2017 kl. 12.30 – 16.00 

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

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-7.9.2017 
 

Referat: 
Referat godkendt uden kommentarer. 

 

1. Budget 2018 -forlig og implementering 

 

Referat: 
Forliget er offentliggjort med 11 millioner ekstra til driften af sko-
lerne. Udgifterne til Trainee-ansættelserne er udover dette. Denne 

er i første omgang kun finansieret de første 2 år, men med en for-

pligtigelse for de kommende år. 

Teksten i budgettet understreger, at der skal ansættes, så der 

kommer flere ”voksne” i klasserne. Dette vil KS følge op på. 

KS vil ligeledes have fokus på udviklingen af klassekvotienten. 

Budgettet giver 100.000 til uddannelse til tal- og ordblindhed. 

Der er afsat anlægsmidler til indeklima, renovering af toiletter 

samt renovering af svømmehal på Kirstinebjerg. 

Hjælpemidler og Kommunikation Lillebælt flyttes til Sundheds-

huset og får i den sammenhæng nogle midler at etablere sig for. 

En del af de midler, der går til Familie Børne Sundhed går til for-

skellige projekter, der støtter udsatte børn, hvilket indirekte un-
derstøtter arbejdet i skolen. 

Dog ligger der også nogle besparelser - bl.a. moderniserings- og 

effektiviseringsbidraget - hvor vi endnu ikke ved, hvordan de vil 

påvirke vores område. 

Det er vigtigt, at vi samarbejder med politikerne om implemente-

ringen af budgettet.  

 

2. Trainee drøftelse -hvordan får vi de bedst mulige forhold for de studerende, med-
lemmerne, eleverne og skolen? 

 

Referat: 
Ud fra den foreløbige skitse af uddannelsens struktur, med 5 to-

lærertimer og 2 vikartimer, som skal ligge tirsdag, onsdag og 

torsdag formiddag, er der nogle udfordringer fysisk og logistisk 

(praktisk). Desuden er det vigtigt at definere opgaven for de lære-

re, der skal arbejde sammen med de studerende. 

En endnu større praktisk udfordring kommer i de studerenes prak-

tikperioder. Praktikken skal lægges på en anden skole end den 

studerenes arbejdssted. Så mange praktikanter vil også betyde 

behov for flere uddannede praktikvejledere. 
 

3. Kongres 2017 -seneste  



   

Referat: 
Der er kongresforberedende møde i uge 40 for de delegerede. 

Desuden tager de delegerede til København dagen før, for at del-

tage i et møde med HS-medlem Kenneth Nielsen. 
På kongressens første dag får vi selskab af 6 TR’er.  

Gennemgang af de foreløbige kongresudsendelser. 

 

4. SOSU skolen - klubmøder, TR valg og forhandling   

 

Referat: 
Per har deltaget i klubmøder på SOSU afdeling Vejle, Horsens og 

Fredericia. I Fredericia er TR situationen fortsat uafklaret, men vil 
snarest muligt løses. 

Fredericia Lærerkreds har sammen med andre organisationer an-

modet om lokallønsforhandlinger med ledelsen på SOSU Frederi-

cia, Vejle, Horsens. Denne anmodning er blevet afvist med be-

grundelsen, at man ikke fandt en forhandling nødvendig. Dette går 

vi videre med sammen med de andre organisationer. 

 

5. TR stormøde  -sidste nyt 
   

Referat: 
Der er indtil videre 9 tilmeldte fra Fredericia. Kredsen arrangerer 

fælles kørsel. 6 deltagere fra BUPL kører med. 

 

6. Fredericia Lærerkreds rådgiv-
ningsundersøgelse 

-resultater 

 

Referat: 
Gennemgang af undersøgelsens resultater. Disse er fortsat meget 

pæne. 

KS fastholder at lave undersøgelsen 1 gang årligt pga. anonymite-

ten.  

 

7. Kursusplan 1. halvår 2018 -071 

 

Referat: 
Gennemgang. 

Der mangler TR-kurser og KS-medlemskurser, der ikke er af-

hængige af andres deltagelse. Det er en tynd kursusplan. 

 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 

 

9. Konsulent    

Referat: 
Intet til referat. 

 

10. Senere indkomne sager HMU 



Referat: 
HMU har arbejdet med det rummelige arbejdsmarked. 

Uddannelsesudvalget kommer med en ny efteruddannelses- og 

kompetencestrategi. 

Frivillighedspolitikken har været sendt til høring uden at have 
været behandlet i HMU. Dette var en fejl, som er blevet rettet. 

 

11. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Intet til referat. 

 

12. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


