
Til KS og TR

Referat fra KS-møde torsdag den 13.9.2018 kl. 12.00 – 14.00
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UW/Ullis W. Johansen, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. Af-
bud LK

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -9.8

Referat:
Referat godkendt uden bemærkninger.

1. Budget 2019 -status

Referat:
Der forhandles lige nu om budgettet. Der er muligvis lidt flere
penge end dem, der er i borgmesterens oprindelige udspil.
Partierne har forskellige ønsker til hvad yderligere midler kunne
bruges til.
Drøftelse af hvordan KS kan få indflydelse på brugen af midlerne.
Drøftelse af enkeltprojekters betydning for skolen contra generel-
le løfts betydning.

2. Kongres 2019 -indledende drøftelse

Referat:
Den foreløbige dagsorden indeholder:
Evaluering af forhandlingsforløbet OK18
Drøftelse af folkeskoleideal
Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket fagbevægel-
se
Perspektiver og muligheder på baggrund periodeforhandlingen
og ”Ny start”-samarbejdet
Ændring i dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

Indledende drøftelse af punkterne.

3. Arbejdsmiljø -FTF undersøgelse, udsendelse 076

Referat:
Udsættes

4. Fælles mål og læringsplatforme - drøftelse ud fra udsendelse 067 og TR mødets input.

Referat:
Udsættes



5. Kredsens APV -resultater ved Lone og Line

Referat:
Gennemgang af resultaterne fra APV’en.
Problematik med temperaturen er fokuspunkt.
Drøftelse af mulige løsninger.

6. Arrangementer -drøftelse og praktiske detaljer

Referat:
Der er ikke så mange, der har reageret på fb-opslaget om fre-
dagscafé, men vi aflyser ikke.
Invitation til åbent kursus er sendt ud.
CPU og kredsen har et program klar til arrangementet for nyan-
satte.
KS-døgnet laver PB dagsorden til.
Kommunen har afviklet et arrangement for Trainees uden kred-
sens deltagelse. Fredericia Lærerkreds laver et arrangement for
trainee-ansatte – medlemmer af LL såvel som ikke-medlemmer af
LL.Vi forsøger at lave arrangementet i samarbejde med LL

7. Temperaturmåling -indledende drøftelse, se budgetforslagstekst

Referat:
Udsat

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

9. Konsulent
Referat:
Intet til referat

10. Senere indkomne sager
Referat:
Ingen senere indkomne sager

11. Meddelelser
Referat:
Intet til referat

12. Eventuelt Fotografering til Kredsens foldere, sidste chance
Referat:
Intet til referat

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


