
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 7.2.2019 kl. 12.00 – 16.00
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.

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -10.1.2019

Referat:
Intet at bemærke.

1. TR 112 -evaluering og opsamling i forhold til ”gearet til fremtiden”

Referat:
Der var god energi og arbejdslyst på kurset. Vigtigt med afveks-
ling i gruppesammensætning. Evaluering på førstkommende TR-
møde.
Opsamling og drøftelse af tilbagemeldinger på Gearet til fremti-
den.
Omkring KS’ synlighed og TR-mødernes struktur beder vi om
uddybning på TR-møde.
Enkelte af tilbagemeldingerne kan være lidt svære at afkode rent
indholdsmæssigt.

2. Arbejdstidsaftale -sidste nyt

Referat:
Orientering ved PB

3. Generalforsamling 2019 -skr. beretning, emner? Gearet til fremtiden debat? Budget 2019.

Referat:
CKJ gennemgår forslag til budget 2019. Forslaget justeres ende-
ligt
Gennemgang af UW’s forslag til lokal udgave af ”Gearet til frem-
tiden”-spil til Generalforsamlingen. Drøftelse af emnerne. Ende-
lig udgave udarbejdes.
Køreplanen i forhold til Generalforsamlingsplanlægning og afvik-
ling følges.
Skriftlig beretning skal være færdig i uge 9. Emner drøftes og
fordeles.
Regnskab/budget: CKJ
OK18:PB
Folkeskolereformens justeringer: PB
Lokale forhandlinger: PB
UU:PB
AULA/Meebook – fælles mål: CE



FH og arbejdsmiljøår: LK og LI
Ledere uden læreruddannelse/faglighed hos lederne: PB
GDPR/Docunotes: UW
Region og stat. Inklusive forhandlinger: UW
Arrangementer – Åbent Kursus, Fredagscafé osv.: UW

4. Lokalløn -status i forhandlingerne med Børn og Unge

Referat:
Tæt på en aftale. Vi fastholder en kollektiv tilgang til lokalløns-
midlerne. Midlerne er meget små.
KOF indgår i en drøftelse med den kommunale ledelse omkring
prioriteringen af lokallønsmidler i kommunen.

5. Regnskab 2018 -endeligt regnskab

Referat:
Orientering ved CKJ. Drøftelse af enkelte konti.
Revisionsprotokollen fortæller, at alt er som det skal være.
Regnskabet og revisionsprotokollen underskrives af ks-
medlemmerne.

6. AULA -opfølgning på seneste projekt- og styregruppe møder

Referat:
CE sidder i projektgruppen, og PB sidder i styregruppen.
Man er ved at nå det punkt, hvor man på skolerne skal have en
drøftelse af principper for brug af AULA. En kommunikationspo-
litik/forventningsafstemning er nødvendig.
Brug er Meebook er en anden del af arbejdet, som PB og CE er
involveret i. Nye politiske beslutninger i Folketinget kalder på nye
beslutninger lokalt.

7. HMU -Omorganisering, seneste nyt

Referat:
Udsættes til næste møde

8. Folkeskoleforlig -drøftelse

Referat:
Udsættes til næste

9. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

10. Senere indkomne sager FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
Referat:
Udsættes til næste møde

11. Meddelelser
Referat:
Intet til referat



12. Eventuelt
Referat:
Intet til referat

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


