
  

Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag den 5.4.2018 kl. 12.30 – 16.00 

Afgående KS medlemmer møder ind til punkt 0, 1 og dele af 2. 
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-8.3.18 
 
Referat: 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

1. Generalforsamling 2018 -evaluering, se bilag 
 
Referat: 
Gennemgang af generalforsamlingens forløb.  
Dirigentens evaluering: Formelt burde forslaget om en mulig æn-
dring af kontingentet have været sendt til afstemning.  
Måden at afgive stemmer bør tydeliggøres. Der blev givet forkla-
ring, men den må gerne være mere klar og med eksempler. 
Den nye kredsstyrelse skal være opmærksom på, at der er med-
lemsgrupper, der ikke er direkte repræsenteret i kredsstyrelsen. 
 
Fin og glat afvikling af generalforsamlingen i betragtning af, at 
der var valg. 
Ingen bemærkninger til beslutningsreferatet. 
Positive meldinger om det efterfølgende sociale samvær. 
KS vil overveje ændringer i vedtægterne i forhold til meddelelse 
af kandidatur, samt en konsekvensændring i forhold de centrale 
retningslinjer for afvikling af valg. Vedtægtsændringsforslag tages 
med på generalforsamlingen 2019. 
 

2. KS fremtidige opgaver, struktur 
og frikøb 

-Afgående KS medlemmer overdrager opgaver og viden til ny KS 
-Indledende drøftelse omkring opgaver, ansvarsområder og frikøb 
-Udpegninger til HMU og FMU 
-Forretningsorden, se bilag 
 
Referat: 
JVJ og TK videregiver erfaringer med kredsstyrelsesarbejdet.  
TK overdrager sit arbejde med det pædagogiske område - herun-
der Meebook og Aula. Det førte til en drøftelse af brugen af 
Meebook. TK har desuden været udpeget til FMU. TK har afleve-
ret en skriftlig gennemgang af sine arbejdsopgaver. 
JVJ overdrager sine opgaver – ikke som ansvarlig, men som ”støt-
telærer” for ansvarsområderne arbejdsmiljø og kursusvirksomhed. 
Han afslutter med gode råd til KS-medlemmerne. 
Kredsstyrelsen takker for samarbejdet og for arbejdet for med-
lemmerne. 



 
Forretningsorden: Forslag til ændring under punkt 14. Næstfor-
manden er kredsens sekretær. Tilrettet udgave fremlægges på næ-
ste KS-møde. 
Struktur, opgaver og frikøb: KS indstiller CE til 2.suppleant til 
HMU. 
KS indstiller CE og LI til at overtage JVJ’s og TK’s pladser i 
FMU. CKJ og PB fortsætter. 
Gennemgang af samt indledende drøftelse af ønsker til arbejdsop-
gaver. 
Hvert kredsstyrelsesmedlem udtrykker deres individuelle ønsker. 
Endeligt forslag til fordeling fremsættes på næste KS-møde. 
 

3. OK 18 -Aktuel status og fremtidige opgaver 
   
Referat:  
Status samt drøftelse af mulige scenarier. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke sammenbrud, men heller ikke 
planlagte forhandlingsmøder i forligsinstitutionen. 
Der planlægges fortsat med demonstrationer tirsdag d.10/4 mel-
lem kl. 17-19 i 6 store byer landet over. Fredericia Lærerkreds 
skriver ud til medlemmerne og vil arrangere fælleskørsel til de-
monstrationen i Odense. 
Skulle lockouten blive en realitet, vil den starte med et større fæl-
lesarrangement. Desuden vil vi arrangere en form for lockout-café 
med skiftende deltagere. 
 

4. 10’ende -politisk udspil i forhold til 10’endes fremtid, drøftelse  
 
Referat: 
Udsættes til næste KS-møde. 
 

5. Kursuskatalog  -se kredsudsendelse nr. 10 og 16 
   
Referat: 
Udsættes til næste KS-møde. 
 

6. Skoleårets planlægning -fokuspunkter, herunder kredsudsendelse 29 
Referat: 
Udsættes til næste KS-møde 
 

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

8. Konsulent    
Referat: 
Intet til referat. 

9. Senere indkomne sager  
Referat: 



Intet til referat. 
10. Meddelelser 
 

 
Referat: 
KS-døgn i 2018 lægges foreløbigt d.29.-30. november. 
 

11. Eventuelt  
Referat: 
Intet til referat. 
 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


