
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den.09.01.2020  kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann,  LI/Line Illum, AO/Anders Ousen 

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 
 

Dagsorden: 
 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-16.12.19 
 
Referat: 
Godkendt 

1. Koncerndirektør -Drøftelse og gennemgang af opslag og personprofil. Der er ved-
hæftet 2 bilag til dette punkt. Perspektiver og muligheder drøftes.  
 
Referat:  
Vi har gennemlæst og diskuteret indholdet. 
Centrale punkter der skal være opmærksomhed på. 
Børn og unge får en selvstændig direktør, en prioritering af områ-
det. 
Ledelsesmæssig organisering nævnes som første arbejdsopgave. 
Der skal ske en eller anden form for ændring på dette område. 
Derudover er der en række andre opgaver som nævnes, som vi ser 
positivt på.  

2. HS-konstituering -Orientering omkring HS og udseendet af denne. Hvilke mulighe-
der giver det Fredericia Lærerkreds? 
 
Referat: 
Det er ikke lagt fast hvilke udvalg de enkelte medlemmer skal 
deltage i. FU er fastlagt og Regitze Flanow er ny i dette.  
Der vil blive holdt baglandsmøde med Esbjerg, Vejle og Varde 
inden hvert hovedstyrelsesmøde. 
Analyse af valg: TR har en afgørende betydning for valgprocent 
og valgopbakning.  

3. TR 112 -Gennemgang og tilpasning af det endelige program. Der plan-
lægges også praktisk i fht. anden mødeaktivitet. Program er ved-
hæftet. 
 
Referat: 
Vi har gennemgået programmet, der er styr på programmet og det 
vi vil igennem. Der er stor opbakning til kurset, stort set alle er 
tilmeldte, så vi nærmer os 34 tilmeldte. Det er en kæmpe fordel at 
vi i kredsen kan have samme billede af arbejdet fremadrettet.  

4. Generalforsamling -Forberedelse af skriftlig og mundtlig beretning. Vedhæftet er 
skriftlig beretning for 2019. Forberedelse: Kom med input til em-
ner til skriftlig og mundtlig beretning 2020. 
 
 
Referat: 



Input til den skr. beregning: 
Hovedstyrelsesvalg 
Ekstraordinær generalforsamling 
Linjeanalyse 
Ny koncern 
Åbent kursus 
Ferieaftale 
Budget 
Region 
SOSU 
Seniorklub 
Arbejdsskade 
AULA 
Pension 
Lån og Sparbank 
Løntjek 
Pro10 osv.  
Mundtlig beretning: 
Arbejdstidsaftale 
Koncern 
Minister/pædagogik. 
Pro 10. 
Gearet til fremtiden. 
 

5. Brud på GDPR  -info omkring brud i fht. kontaktinformationer på kredses hjem-
mesider.  
 
Referat: 
Gennemgået at vi havde et brud centralt som også omfattede vo-
res kreds. Pensionistudvalgets navne fjernet fra hjemmesiden. 

6. SOSU skoler og evt. nye med-
lemsgrupper 

Orientering omkring ændring i hvilke medlemmer der kan være af 
Danmarks Lærerforening.  
 
Referat: 
Ergo, fys og jordemødre har meldt sig ud af FTF fordi de ikke 
ville være med i FH, og i stedet har de indmeldt sig i AC. Det 
betyder at på SOSU skolen kan man ikke være med i de respekti-
ve foreninger, da AC ikke er forhandlingsberettiget. Det er nu 
mulige nye medlemmer af DLF, da det er os og DSR der har for-
handlingsretten på området. CO10 har besluttet at ergo, fys og 
jordmødre på SOSU skolerne organiseres og overenskomstdæk-
kes af DLF. 

7. Konsulent    
Referat: 

8. Senere indkomne sager MED-forhandlingerne 
PFL 
Referat: 
Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, så der kommer til at være 
midlertidige med-udvalg. Det har den konsekvens at vi fortsætter i 
et børn- og unge FMU. Samt at 10enede og UU skal have en ny 



struktur evt. med personalemøder med MEDstatus.  
Program for læringsledelse: Man har tanker om at fortsætte det i 
en 4 årige periode med nu kun 2 målinger fremfor 4.  

9. Meddelelser 
 

 
Referat: 

10. Eventuelt Idrætsligt arrangement. Kredsmesterskab i bowling for hold. 
 
Referat: 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


