
  

Referat af KS-møde torsdag den 8.2.2018 kl. 12.30 – 16.00 

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

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-18.01.18 
 
Referat: 
Referat godkendt uden bemærkninger. 

1. Generalforsamling -status 
 
Referat: 
Skr. Beretning mangler blot sidste korrekturlæsning. 
Mette Wichmann har sagt ja til at stille op til dirigentposten. 
Materialer fra Lån & Spar lægges til deltagerne. 
Drøftelse af mulige resolutioner og vedtagelser. 
 

2. Julearrangement og TR 112 -evaluering 
 
Referat: 
Problematikken omkring TR’s mulighed for, at deltage i julear-
rangementet drøftet. 
Foreløbig evaluering af TR112. Det skal drøftes med TR om kur-
set skal afholdes et andet sted. 
 

3. OK 18 og medlemsmøde -status 
   
Referat:  
Ikke stor deltagelse til medlemsmøde i Vejle. Det var heller ikke 
forventet. 
Der er indtil videre ikke sket det store i forhandlingerne om ar-
bejdstid. 
Drøftelse af scenarierne. 
 

4. Kopimaskine -købstilbud   
 
Referat: 
Fremlæggelse af tilbud ved CKJ. 
Servicekontrakten på den gamle maskine bliver opsagt pga. ma-
skinens alder. 
Vi har fået tilbud på 2 nye maskiner – 1 tilsvarende model samt 
en mindre model. Begge vil være meget billigere i drift end den 
nuværende. 
KS beslutter at købe den lille model, som vurderes at dække kred-
sens behov. Der er afsat penge til selve anskaffelsen. 

5.  Fælles mål lempelse  -konsekvenser for læringsplatformen 
   
Referat: 



Folketinget har vedtaget at færdigheds- og vidensmål udgår af 
Fælles Mål. Det får en konsekvens for læringsplatformene, der er 
bygget op om målene som bindende. 
Implementeringen arbejder undervisningsministeriet og DLF m.fl. 
sammen om. 
KS drøftede Århus Kommunes ansøgning om dispensation for 
tvungen brug af læringsplatforme. 
En mere frivillig brug af platformene kunne vi godt se som hen-
sigtsmæssig, det må være opgaveløsningens behov, der afgør 
hvilke metoder, der tages i anvendelse. 
 

6. Undervisningseffekter -kommunale resultater 
 
Referat: 
Drøftelse af resultaterne fra Cepos’ undersøgelse 2016-2017. 
KS har vanskeligt ved at se anvendeligheden af undersøgelsen. 
 

7. Folkeskolelov og overenskomst-
overholdelse 

-indsatsområde 
 
Referat: 
Orientering om indsats fra DLF omhandlende forskydning af op-
gaver. KS indgår sammen med TR i indsatsen for overholdelse af 
folkeskoleloven og overenskomsten. 
 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  
Referat: 
Intet til referat. 

9. Konsulent    
Referat: 
Intet til referat. 
 

10. Senere indkomne sager Udpegninger til Hannerup Park 
Referat: 
Udpegningerne følger byrådsperioden. Fredericia Lærerkreds 
udpeger Carsten K. Jørgensen og Jørgen V. Jensen samt anbefa-
ler DLF at udpege Peter Køngerskov. 
 

11. Meddelelser 
 

 
Referat: 
Intet til referat. 

12. Eventuelt  
Referat: 
Kirstinebjerg har lavet en værdihandleplan for håndtering af van-
skelige/udadreagerende elever. Emnet tages op på AMR-møde. 
 
Drøftelse af læreres ytringsfrihed.  

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


