
Referat KS-møde torsdag den 5. sep. 2013 kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

 Referat 22.8.2013 
 
Referat: Referatet er godkendt 

1. Lokaleforhold/arbejdsforhold 
(fokuspunkt)  

-hvordan gør vi?     
 
Referat: KS mangler tilbagemeldinger, der følges op 

2. Pædagogiske forhold -orientering fra DLF møde den 23. august 2013 
 
Referat: PB og AKA har været til møde om pædagogiske for-
hold, bl.a. omhandlende Folkeskolereformen i DLF regi. Der lig-
ger et økonomisk problem i, at skolerne skal tilbyde lektiehjælp, 
som ikke er obligatorisk. Hvis eleven vælger lektiehjælpen fra, 
skal skolen tilbyde SFO. Kredsenes fokus på reformen skal gå på 
timetal og de understøttende undervisningstimer. Disse bør læses 
af lærere. 
På mødet blev også debatteret de kommende nye fælles mål. Dis-
se skal forenkles, og der er bekymring i forhold til, om forenklin-
gen gør, at målene lægger op til test. 

Der er kommet en ny rapport om inklusion. På landsplan har in-
klusionen flyttet sig fra 93 % til 95 %. I Fredericia ligger inklusi-
onen på 96,2 %, hvilket er over regeringens mål på 96 %. Frederi-
cia Kommunes mål er inklusion på 98 %. Dette kan synes ureali-
stisk og ses som økonomitænkning. 

3. Budgetmøde (Fredericia kommu-
ne) 

-debat ud fra budgetmøde den 3. september 2013 - forslag til hø-
ringssvar? 
   
Referat: Besparelsen på øget undervisningstid på 3 mill. er fjer-
net, men er blevet afløst af en teknisk tilretning på 5,4 mill. 
Det er svært at se Folkeskolereformen i budgetforslaget. Hvor er 
de øgede udgifter til lokaler, højere uv-timetal til eleverne, nye 
tilbud osv for ikke at nævne lærerarbejdspladser. 

Rammebesparelse i Børne og Unge afdelingen er bl.a. stillings-
nedlæggelse, der ikke er lederstilling.  

Debat i forhold til fjernelse af ekstratildelingen til skoler med en-
gelsksprogede lærere, tosprogstaksten, besparelse på specialun-
dervisningsområdet og på 10’ende. De fleste af disse besparelser 
rammer de svageste elever og modarbejder målsætningen om, at 
95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Fredericia skolevæsen har holdt hårdt for i flere års budgetter, og 



ligger faktisk ret pænt på landsplan i forhold til undervisningspro-
cent og udgifter pr elev. 

Forslaget debatteres �formanden mailer forslag. Endelige hø-
ringssvar mailes til KS/TR 

- Forslag: ledertyngde(ift. faktuelle analyse) 
- Lockout : -hvor blev pengene af? 

                 -hvad bruges de til? 
                 -undervisning (eleverne tilgavn) 

- Hvor blev udmeldingen ”lærerområde fredes” af? 

4. MED evaluering  -orientering fra møde de. 4. september   
 
Referat: PB deltog i første møde 4. sep.2013 
-Enighed om forbedring ift. svar fra undersøgelser, er muligt 
-AMR skal uddannes 
-Arbejdsgivere skal mere aktive.  
-Arbejdsgiver ønsker at forenkle MED aftalen. Arbejdstager over-
vejer. 
Ved udarbejdelse af APV vil det være en fordel, at der deltager en 
AMR fra hver afdeling. 
På nuværende tidspunkt deltager der en AMR i hvert distrikt. 
 

5. Lønforhandling med Fredericia 
Kommune 

-orientering ved formanden 
   
Referat: Kommunens Procedureaftale for forhandling af ”ny løn” 
blev gennemgået. KOF opfordres til at kommentere aftalen. 
Lønforhandling foretages årligt. 

6. Åbent kursus -hvordan prioriteres mellem medlemmerne (der er ca. 50 for man-
ge) 
Referat: Enige om: Medlemmerne opfordres til at prioritere 
”Åbent kursus 2014” hvilket betyder, de trækker sig fra arrange-
mentet 2013., efter egen beslutning. Hvis pkt. ikke giver nok fra-
valg, vil KS’en foretage lodtrækning. 
Deadline for tilbagemelding er 13.9. 2013 

7. Evaluering  ift. ”køreseddel” ved 
overtallige ansatte 

-er der noget på skrift? 
 
Referat: Skolechef og formanden evaluerer fortsat. 
Punktet er sat på Hovedudvalgets dagsorden. 
Formanden undrer sig over hvorfor ingen afskedigede har været 
indkaldt til samtale ved nye stillinger der er opstået/opstår i afske-
digelsesperioden 

8. Kongres 2013  
 
Referat: PB gennemgik Anders Bondos ‘udmeldinger på sidste 
formandsmøde 
Forslag C5 er på opfordring fra Fredericia Lærerkreds. Forslaget 
berører den specialiserende undervisning på børne- og voksne 
området. 



Anders Bondo vil også berøre ovennævnte emne i sin beretning 
-referat mailes til TR 

9. Referat fra BUU mødet den 27. 
august 2013??? 

 
Referat: Skolereform (409) blev diskuteret. Der var enighed, sko-
leområde trænger til ro. Der skal ske en efteruddannelse. 
Indsatsområder videreføres 

10. Sagsbehandler    
Referat: DLF har sendt en skrivelse til undervisningsministeriet 
omhandlende det utilfredsstillende i >28 elever på klasse - Frede-
riciavilkår er nævnt i skrivelsen 
I Fredericia er forældre ved at reagere ift. deres utilfredshed. 

11. Senere indkomne sager  
Referat: 

12. Meddelelser 
 

 
Referat: 

13. Eventuelt  
Referat: 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Inger Ørskov 


