
  

Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag den 18.1.2018 kl. 12.30 – 16.00 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-04.01.18 

 

Referat: 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

1. Generalforsamling -Planlægning mv. Se bilag 

 

Referat: 

KS vil foreslå Mette Wichmann som dirigent. 

JVJ aftaler sang med pianisten. 

Vi gentager succesen med Generalforsamlinglingo, men udvider 

det med deltagernes roller og muligheder. Navneskiltene på podi-

et udvides med flere informationer. 

Drøftelse af fb’s rolle i forbindelse med generalforsamlingen – 

herunder valg. 

Forplejning er som det plejer, med kaffe, te og nøddehorn. Efter 

generalforsamlingen er der buffet med tilhørende drikkevarer. 

Opstillede kandidater:  

Formand og 1. delegeret: Per Lundsgaard Breckling.  

Næstformand og 2. delegeret: Ullis Wagnholt Johansen. 

4 KS-medlemmer heriblandt den 3. delegerede: Christian Elle-

krog, Line Illum, Carsten Kjær Jørgensen, Trine Klavsen, og Lo-

ne Kleemann. 

Drøftelse af stemmesedlens udformning. 

Gennemgang af indholdet i den skriftlige beretning, samt forde-

ling af skriveopgaverne. 

Gennemgang og drøftelse af indhold i mundtlig beretning. 

 

2. OK 18 -aktuelt, herunder LC’s konfliktvejledning udsend 04 

 

Referat: 

PB opdaterer kredsstyrelsen i forhold til status. 

Drøftelse af opmærksomhedspunkter i forhold til en eventuel kon-

flikt. LC’s konfliktvejledning bruges som opslagsværk. 

 

3. Arbejdstidsaftale -status og videre drøftelse  

   

Referat: 

Debat om ændringsforslag til Forståelsesaftalen. 

Drøftes med TR og AMR på TR112, for at få deres input til even-

tuelle mangler og forbedringsmuligheder i aftalen.  

 



4. Revision og budget 2018 -orientering og beslutning, se bilag 

 

Referat: 

Gennemgang ved CKJ. 

Regnskabet ender med et underskud på knap 60.000. 

Revisionen har ikke givet nogen efterposteringer. 

Forslag til budget fremlægges og godkendes med enkelte juste-

ringer. 

Drøftelse af handlemuligheder i forhold til, at der er blivende  

underskud på driften. 

 

5. HMU og FMU udpegninger   -Hvem udpeger vi? 

   

Referat: 

PB udpeges til HMU. JVJ, TK, CKJ og PB udpeges til FMU.  

 

6. Opsamling fra KS seminar -Emner vi ikke fik drøftet, se tidligere referat 

 

Referat: 

Udsat 

 

7. Principprogram og skoleideal -se kredsudsendelser 05 og 06 

 

Referat: 

Materiale til det lokale arbejde med/udbredelsen af princippro-

grammet og skoleidealet. Det tages op på TR112. 

 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

Intet til referat. 

 

9. Konsulent    

Referat: 

Der har været et øget antal fratrædelser. 

Der er et øget antal sager med sygemeldte. Der er i den forbin-

delse en tendens til at sygesamtalerne og samtaler med jobcentret 

opleves som en belastning for medlemmerne. 

Barselsrådgivning er stigende. Glædeligt. 

I mange af pensionssagerne angives arbejdsvilkårene som en af  

årsagerne til pensionering. 

 

10. Senere indkomne sager Udpegning til Aula-styregruppe, medlemsmøde om OK18. Trai-

nee uddannelsen 

Referat: 

PB udpeges til at sidde i kommunens Aula-styregruppe. 

 

7. februar kl 17 inviterer Fredericia Lærerkreds og Vejle Lærer-

kreds til medlemsmøde om OK 18 på Rødkilde Gymnasium i Vejle 

med formanden for DLF’s overenskomstudvalg Gordon Ørskov. 

Information sendes ud til medlemmerne. 



 

Trainee lærerstuderende vil få 10 ugentlige arbejdstimer i kom-

munen, heri vil der ligge 7 lektioner. Der stilles spørgsmål til pla-

ceringen af arbejdstiden f.eks. i forhold til teammøder og lignen-

de. Dette er endnu ikke afklaret. 

 

11. Meddelelser 

 

TR 112 program, forflyttelsesaftale, Ung Fredericia 

Referat: 

Programmet er sendt ud. Drøftelse af indholdet i punktet Behand-

ling af lokale emner. 

B&U-chefen har meddelt, at der ikke skal ske forflyttelser mellem 

de 5 distriktsskoler. 

Ansættelsesforløbet af afdelingsleder på Ung Fredericia er sat på 

hold.  

KS følger op på den lokale aftale for perioden skoleåret 17/18 og 

18/19. Det drejer sig om arbejdsdagene, der ligger i forbindelse 

med den kollektive ferie. Aftalen lægger op til, at nogle af dagene 

afvikles fleksibelt. 

 

12. Eventuelt  

Referat: 

Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


