
  

Referat af KS-møde torsdag den 31.oktober 2013 kl. 12.30 – 16.00. 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

 Møde den 3.10.13 

 

Referat: Godkendt 

1. AMR strategi Se vedlagte udkast     

 

Referat: Godkendt og debatteret. Dette er vigtigt fokusområde for 
kredsen fremadrettet. Fokus på AMR tid også i indeværende år. 

2. L 409 Aarhus aftale vedlagt   

Andre muligheder 

Kommunale og regional status 

Klubmøder 

Referat: Aarhus aftalens muligheder drøftet, andre muligheder 
ligeledes vendt. Klubmøderne viser indtil nu(2 klubmøder) forskel-
lige holdninger til fast tilstedeværelsestid og/eller en mere fleksibel 
model i forhold til forberedelsen. Fortsat arbejde for kredsen i 
forhold til politikere og forvaltning. Det er fortsat kredsen hold-
ning at en kollektiv forståelse er vejen frem for en god skole. 
På det regionale område arbejdes der konstruktivt hen i mod en 
fælles forståelse.  

3. Regnskab Opfølgning 

Særlig fond og dækning af konfliktudgifter   

Referat: Regnskabet ser på nuværende tidspunkt rimeligt ud. KS 
besluttede at udgifterne i forbindelse med det store fællesmøde i 
konflikten søges dækket af vores lokale særlig fond. 

4. Lønforhandling HK     
 

Referat: OK forhandlinger afsluttet. Resultatet følger det kommu-
nale område. 

5. Lønforhandling PPR   

   

Referat: Der forsøges etableret et lønforløb baseret på konsulent 
løn og vilkår. 

6. Skolereform Temaaftener 

Processen videre 

Referat: Stadig vigtigt med deltagelse i temaaftenerne af lærerne. 
Konsekvenserne af møderækken følges tæt. Indtil nu meget lidt 
kommunal dialog omkring implementeringen. Kredsen arbejder 
fortsat for et fælles skolevæsen. 

7. Faglig klub  

 

Referat: Referater er vigtige for kredsen arbejde, de kan bidrage 
til at afdække problemer. Referaterne tilgår KS løbende i forbin-
delse med KS møderne. 

8. CKV lønforhandling  

 

Referat: Der arbejdes hen imod en fælles aftale for lærerne i for-
hold til lønnen og de lokale tillæg. Tilsvarende forsøges mht. konsu-
lenterne, men udfordringerne er en del større. Det vil kunne kom-
me på tale med en aftale i forhold til nyansættelser. Dette vil dog 



være problematisk. 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: DLF udsendelse omkring tilpasning til overordnet DLF 
stil, tilbagemelding ønskes forholdsvist hurtigt. 

10. Sagsbehandler    

Referat: I øjeblikket en meget stigende antal sager omkring syg-
dom og omkring lærernes muligheder udenfor for folkeskolen. Det 
ser meget bekymrende ud. Skoleledelserne orienteres om den gene-
relle tendens. 

11. Senere indkomne sager  

Referat: Omsider ser lønopfølgningerne ud til at give resultat. Fle-
re og flere får korrekt løn. 

12. Meddelelser 
 

 

Referat: 

13. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


