
Referat af KS-møde torsdag den 19. september 2013 kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

 KS-møde 5. sep. 2013 
 
Referat: Godkendt 

1. Budget 2014 Status på den politiske situation.      
 
Referat: Høringssvarene er indsendt. Kredsens høringssvar er 
skarpere end tidligere, men hvis direktionens forslag gennemføres 
får det også store konsekvenser for skoleområdet. 
Partierne har sidste frist for at komme med ændringsforslag i dag. 

2. Frikommuneforsøg Orientering    
 
Referat: DLF´s klage ligger nu i ministeriet. Politikere indbydes 
til at overvære undervisning i klasser med mange elever. 

3. Kongres 2014 Evaluering    
   
Referat: Resolution C5 om de specielle områder, har stor betyd-
ning for de mindre medlemsgrupper i foreningen, hvor vi har en 
del medlemmer i Fredericia Lærerkreds. Der arbejdes på at lave et 
netværk for TR for disse medlemsgrupper. 
Debatten om foreningens fremtidige strategi, når lov 409 og sko-
lereform implementeres, var et af de vigtigste punkter. Hvordan 
skal der laves aftaler fremover, hvilke rettigheder og muligheder 
har TR, når der indgås aftaler.  

4. L 409 og løn se udsendelse 113     
 
Referat: Undervisningstillægget vender tilbage til ordningen før 
A08, dvs. en sats for 300- 750 timer og en anden sats for over 750 
timer. Arbejdstidsbestemte tillæg skal tages ud af Fredericiatil-
lægget 
Det er vigtigt at få en oversigt over forbrug af ”Ulempegodtgørel-
se” 
Fredericia Lærerkreds arbejder efter foreningens strategi og vil 
forsøge at sikre medlemmerne gode løn og arbejdsforhold, enten 
via en form for aftale eller ved at medlemmerne er klar over de 
rettigheder L 409 trods alt giver dem. Fredericia Lærerkreds af-
vikler medlemsmøder på alle skoler i nov-dec efter aftale med TR 
for at orientere omkring den nye virkelighed og dens konsekven-
ser. 

5. Åbent kursus  Deltagere 
   
Referat: Det er meget positivt for Fredericia Lærerkreds at over 
170 medlemmer vil deltage i åbent kursus, desværre betyder det at 
vi må skuffe mange medlemmer. 
Modellen med ”at trække sig frivilligt mod at have en 1. prioritet i 
2014” gav kun 13 frivillige 
Gældende 2013: 1. prioritet, Medlemmer der var tilmeldt og ikke 



fik plads sidste år og deres matrikler. 
2. prioritet: Lodtrækning ml. matrikler 
 
Gældende 2014 
1. prioritet: medlemmer tilmeldt i 2013, som ikke fik plads 
2. prioritet: medlemmer der ikke har deltaget sidste år 
3. prioritet: medlemmer der deltog i 2013 

6. Kursusplan  
 
Referat: PB gennemgik DLFs kursusplan (1. halvdel 2014) 
Umiddelbart ikke et kursus velegnet til KS. 
Andre kurser formidles til TR, drøftes på TR mødet. 

 
7. Kommunalvalg Kommunalvalg 

 
Referat: Mødet på Kredsen blev aflyst pga. få tilmeldte 
PB forslag: ”Vi” mødes på kredskontoret til lørdagsbrød for deref-
ter at gå ud at møde byrådspolitikkerne. 
PB mailer datoer til Kredsstyrelsen 
(medlemmerne) 
Nyt fra kredsen med politiker svar på vores spørgsmål udarbejdes 
Åbent kursus med politikerdebat 
Alle medlemmer opfordres til at deltage i den skolepolitiske debat 
i alle de fora de deltager i. 

8. Folkeskolereform implemente-
ring i Fredericia 

 
 
Referat: PB gennemgik tema/undertema for ”Mål og procesplan” 
Forslag: KS debatterede temaerne 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  
Referat: 

10. Eventuelt  
Referat: 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Inger Ørskov 


