
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 6.6.2019 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 
 

-møder 16.5 og 22.5 

 

Referat: 

Godkendt. 

 

1. Ekstraordinær generalforsamling  -Praktiske forhold 

 

Referat: Christian Ellekrog er eneste kandidat til 

næstformandsposten. Line Illum er suppleant til delegeretposten 

og Anders Ousen er suppleant til KS, og de træder til, hvis 

Christian vælges til næstformand.  

 

2. Ferieaftale -se vedlagte 

 

Referat: 

Vi har lavet en ferieaftale, vi orienterer TR på næste møde. Debat 

om hvordan det i praksis kan se ud. For medlemmerne er der 

ingen grund til handling eller bekymring, vi har lavet en aftale 

omkring ferieafvikling fremover. Nærmere orientering via TR 

efter næste TR møde.  

 

3. Lokal folkeskolereform justering  -drøftelse og perspektiver 

 

Referat:  

Børne og skoleudvalgets beslutninger omkring implementeringen 

drøftet og perspektiver og handlinger fremover besluttet. 

 

4. Temperaturmålingen og budget 

2020 

-drøftelse, status og perspektiver   

 

Referat:  

Temperaturmålingen fortsat i gang, nu med skolebesøg af 

politikerne. Vi fastholder fokus på at målingen skal vise 

politikerne virkeligheden og at vi sammen finder løsningerne på 

dette, gerne via budget 2020. 

 

5. Ny MED aftale i Fredericia 

kommune 

-orientering 

   

Referat: 

Der skal ikke laves ny medaftale, men MED-struktur skal afspejle 

ledelsesstrukturen i den nye koncern ledelse. Det er en udfordring 

med FMU’ernes størrelse, ligeledes med den tværgående 



tænkning i koncernen.. Der udarbejdes bilag omkring bilag vedr. 

TRIO (TR, AMR og leder) 

 

6. Lønpolitik -Evaluering af årets forhandlinger med perspektiv til næste år. 

 

Referat: 

Drøftelse ift. hvordan vi i fremtiden vil forhandle lokalløn. 

Generel tilfredshed med resultaterne indtil nu.  

 

7. Konsulent    

Referat: 

8. Senere indkomne sager  

Referat: 

9. Meddelelser 
 

 

Referat: 

10. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Line Illum 


