
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 7.3.2019 kl. 12.00 – 15.00
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 - 28.02.2019

Referat:
Referat ikke udsendt, men ligger på DLF Insite!

1. Generalforsamling 2019 -vedtægtsændring, skr. beretning endelig, resolution mv.

Referat:
Gennemgang af forslag til forretningsorden, vedtægtsændringsfor-
slag, spørgsmål til ”gearet til fremtiden”.
Drøftelse af resolution om ledelse af lærere. UW skriver.
Den skriftlige beretning godkendes og udsendes til medlemmerne
i morgen.
Sang er aftalt og forplejning er på plads.
”Gearet til fremtiden” opsamling via Padlet.

2. Trivsel 2019 -drøftelse, herunder MED vinkel.

Referat:
Meget høj svarprocent og meget positivt resultat for kommunen.
Laveste score er på rammer og vilkår for nærmeste leder. Vi tol-
ker det til at handle om afdelingsledernes begrænsede mulighed
for at tage selvstændige beslutninger. Dette skyldes ledelsesorga-
niseringen med distriktsskoleledere, som bestemmer rammerne
for afdelingslederne.
Et andet opmærksomhedspunkt er den psykiske APV, hvor vold
og trusler om vold er stigende.
Kredsstyrelsen tilbyder sparring til TR og AMR i forhold til be-
handling af trivselsundersøgelsen.
Børn og Unges resultater drøftes på FMU.

3. Folkeskolen.dk -faglige netværk, eksisterende og nye

Referat:
Der er fokus på faglige netværk på folkeskolen.dk. PB skriver om
det i Nyt fra kredsen efter generalforsamlingen.

4. Konsulent
Referat:
Intet til referat.



5. Senere indkomne sager Folkeskolekonferencen i Fredericia
Uv-ministerens forsøgsordning.
Referat:
Under markedspladsen er der mulighed for at skrive bemærknin-
ger via sms. Det er vigtigt, at vi får vores bemærkninger sendt
afsted.

Gennemgang af mulighederne for frihed fra diverse regler og
rammer i ministerens forsøgsordning. Vi ser det ikke som en mu-
lighed i Fredericia Kommune.

6. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.

7. Eventuelt
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


