
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 16.5.2019 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. 

Afbud: UW 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-9.5.2019  

Referat: 

Ingen bemærkninger 

1. KS opgaver og frikøb 2019-2020 -Endelig beslutning, fortsat fra sidste møde 

Referat: 

Debat om frikøb og opgaver. Den endelige beslutning skal være 

til gavn for vores medlemmer. Fokus er på fleksibilitet, tilgænge-

lighed og tilstedeværelse i forhold til den bedst mulige opgave-

løsning. 

Forslaget om frikøb fra 1/8 – 31/12 2019 samt et forslag gældende 

fra 1/1 2020 – 31.7.2020 er vedtaget. 

2. Region og SOSU -Aktuel status 

Referat: 

SOSU, der arbejdes med en fælles aftale for TR vilkår på tværs af 

organisationerne. 

3. Kredsøkonomi -opfølgning fra sidste møde 

Referat: 

Gennemgået. 

4. SAKS generalforsamling 2019 -Orientering  

Referat: 

Budget og beretning vedtaget.  

5. AULA drøftelse  -Status og videre forløb 

Referat: 

Der er lagt op til, at der lokalt laves aftaler ift. hvordan man af-

holder kurser. Disse er allerede i gang.  

Det aftales lokalt i MED-udvalg, hvad der lægges i AULA og 

hvor meget det skal bruges. Skolebestyrelsen skal endeligt lave 

disse beslutninger.  

To-faktor log-in, hvilket betyder at man første gang man logger på 

skal man bruge sit nem-id, herefter skal man selv lave et log-in. 

Vi tager det op på næste TR møde. 

6. Tilbagetrækningsinitiativ -se vedlagte forslag 

Referat: 

Drøftelse og opbakning. 

7. FH OK workshop -udsend 030, deltagelse 

Referat: 

Vi deltager ikke.  

8. DLF insite -udsend 031, vores videre strategi i forhold til den ”grønne” løs-

ning. 

Referat: 



Vores videre strategi er at følge DLF´s strategi – vi er godt med.  

9. Børne og skoleudvalgsmøde -beslutninger og vores videre arbejde derfra. 

 

Referat: 

Udskudt, da vi ikke har modtaget referatet.  

10. Konsulent    

Referat: 

11. Senere indkomne sager  

Referat: 

 

12. Meddelelser 

 

 

Referat: 

13. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Line Illum 


