
  

Til KS og TR  

Referat fra KS-møde torsdag den 20.6.2019 kl. 13.30 – 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 fra: CKJ, delvist LI og LK 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-13.06.19 

 

Referat: 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

1. KS tillæg -Indledende drøftelse 

 

Referat: 

Orientering og drøftelse af nuværende forhold. Punktet drøftes 

igen på næste KS møde. Bilag udarbejdes inden mødet. 

 

2. DLF møde om pædagogiske for-

hold 

-orientering 

 

Referat: 

Orientering om møde i Vejen. Professionel dømmekraft og juste-

ringen af Fælles Mål var på dagsordenen. 

Drøftelse af implementeringen i Fredericia Kommune. 

Justeringen har afledte konsekvenser i forhold til læringsplatfor-

me. 

Aula var også på programmet ligesom elevplaner og nationale test 

blev drøftet. 

I Fredericia er vi godt med – også i forhold til samarbejdet med 

kommunen.  

 

3. Erhvervsuddannelsesstrategi og 

10.klasse 

-orientering 

 

Referat: 

Der er røre omkring 10. klasses placering i Fredericia, hvor IBC 

byder sig til og Fredericia kommune tilsyneladende vil betale for 

at erhvervsuddannelsesinstitutionerne skal drive en 10. klasse! Per 

tager sagen op med formanden for uddannelsesudvalget i Frederi-

cia kommune. 

 

4. AULA -sidste nyt  

 

Referat: 

Udrulningen af AULA er udskudt til uge 43. 

En vellykket implementering kræver forudgående drøftelse på 

skolerne af niveauet for brug af AULA. Medarbejderrepræsentan-

terne i skolebestyrelsen bliver vigtige aktører i forhold til princip-



per for brug af AULA. 

Tages på som punkt på første TR møde efter sommerferien. 

 

5.  Understøttende undervisning -drøftelse 

   

Referat: 

Drøftet. 

 

6. Kongres 2020 -foreløbig orientering 

 

Referat: 

Dorte Lange er officielt hovestyrelsens kandidat til næstfor-

mandsposten i DLF. Det blev hun med stemmerne 12-9. Den an-

den kandidat er Morten Refskov. Formand og næstformand væl-

ges på kongressen, der ligger i oktober 2019. 

Drøftelse af deres og Anders Bondos valgoplæg. Kredsen drøfter 

dette og resten af kongressen med TR forsamlingen i august og 

september. 

7. Konsulent Overblik over typer af sager hen over året. Overblik over løbende 

sagstyper. 

Referat: 

Fredericia Lærerkreds har en stabil sagsmængde og typerne af 

sager variere ikke meget i omfang, kompleksitet eller antal. Frede-

ricia Lærerkreds undersøger sagsbehandlingen kvalitativt umid-

delbart efter ferien. 

 

8. Senere indkomne sager  

Referat: 

Intet til referat. 

 

9. Meddelelser 

 

 

Referat: 

PB har haft møde med Sosuskolens TR’er. De får snart en ny le-

der, hvilket de glæder sig til. Alle organisationer ser frem til et 

godt samarbejde med den nye leder til gavn for både skolen og de 

ansatte. 

 

10. Eventuelt  

Referat: 

PB takkede Ullis Wagnholt for de 4 år som kredsstyrelsesmedlem 

og de 13 år som næstformand for Fredericia Lærerkreds. Tak for 

indsatsen for medlemmerne i DLF, tak for samarbejdet i kredssty-

relsen og i den daglige drift af Fredericia Lærerkreds.  

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


