
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 31.5.2018 kl. 12.00 – 16.00
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UW/Ullis W. Johansen, CAKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum

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

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -30.04.18

Referat:
Referat godkendt

1. OK 18 -afstemning, herunder opsamling TR mødet.

Referat:
I skrivende stund 76 % kommunale/regionale stemmer og 59,4 %
statslige stemmer. Fine stemmeprocenter.
Afstemningen slutter søndag og resultatet bliver offentliggjort 4/6.
Drøftelse af mulige scenarier alt efter resultatet af afstemningen.

I forhold til lejrskole efter OK18 lave kredsen en beregningsmo-
del til TR.

2. DLFs medlemsundersøgelse -drøftelse, se udsendelse 042 og bilag

Referat:
Undersøgelsen er foretaget i perioden 24. august til 6. december
17. Fredericia Lærerkreds’ resultat viser generelt stor tilfredshed
med DLF – herunder kredsens og TR’s arbejde.
I forhold til tilfredshed med arbejdsvilkår og -miljø, er det tyde-
ligt, at de store udfordringer i Fredericia er lange skoledage og
høje klassekvotienter. I tilfredshed med indflydelse, samarbejde
med ledelse og kompetenceudvikling ligger Fredericia over eller
på landsgennemsnittet.
Hvad angår fysiske forhold scorer Fredericia forholdsvist lavt.
Desuden er lærerne i Fredericia kritiske overfor om børnene får
det rette skoletilbud.
Undersøgelsen viser, at lærerne i Fredericia samlet set er mere
tilfredse med arbejdet end landsgennemsnittet, de har blandt an-
det mindre lyst til at skifte arbejde.

3. Lokal arbejdstidsaftale -gennemgang af forslag, se bilag
-forhandlingsmandat besluttes

Referat:
Formanden er i gang med drøftelser om en ny arbejdstidsaftale i
Fredericia Lærerkreds.
På baggrund af tilbagemeldinger fra kredsstyrelse og TR er der



udarbejdet et forslag til udgangspunkt for forhandlingerne.
Forslaget drøftes og tilrettes. Efterfølgende tages det med i for-
handlingerne med Børne & Unge chefen.

Gennemgang af aftaler for TR, TR på Frederiksodde samt AMR.
For AMR foreslås en mindre forøgelse af grundtimetallet samt en
mindre forøgelse af timetallet pr ansat. Kredsstyrelsen anderken-
der at timetallet for AMR fortsat ikke er prangende, men det er en
aftale under udvikling.

4. Ny AMR aftale -drøftelse på baggrund af seneste AMR møde, se bilag

Referat:
Se sidste del af referat fra punkt 3.

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

6. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

7. Senere indkomne sager Timelønnede vikar, overenskomst HK
Referat:
Kredsen har forhandlet overenskomst med HK.
Orientering om vilkår i forbindelse med merarbejde i form af eks-
tra vikartimer til deltidsansatte. Orientering gives også på næste
TR-møde.

8. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.

9. Eventuelt Fotografering af alle til Kredsens foldere m.v

Referat:
Drøftelse af vilkårene for de lærere, der skal modtage Traineelæ-
rere. En Traineelærer er at betragte som en nyansat, uuddannet
lærer. Derfor er vilkårene for de lærere, der skal arbejde sammen
med dem ikke anderledes end for alle andre lærere, der skal ar-
bejde sammen med andre nyansatte, den væsentlige forskel er at
traineelæreren altid er en ekstra hånd/underviser i undervisnin-
gen.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


