
  

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

 6.12.2013 

 

Referat: Referat godkendt 

1. Evaluering af KS døgn       

 

Referat: Godt konstruktivt KS-døgn. God idé med det fremadrettede 

fokus. 

2. Kompetenceudvikling Status   

 

Referat: Foreløbig status. To lukkede puljer, en til dagtilbud og en til 

skoleområdet. En generel pulje til efter- og videreuddannelse og skole-

udvikling.  Rotationsprincip anvendes, 120 lærere kan komme gennem 

et diplommodulkursus pr. år med linjefagsfokus på inklusion. Ledige 

fungerer som vikarer i 6-8 ugers perioder. Kurserne starter i september 

2014 og efter 3½ år vil alle have været igennem kurset. Herefter satset 

på linjeuddannelseskurser. I den forbindelse er det rigtigt at huske ud-

dannelsesplanen ved MUS-samtalerne. 

3. Skolereform og arbejdstid Oplæg og drøftelse, se vedlagte bilag og kredsudsendelser nr. 100 og 

129    

   

Referat: Møde med Vibeke Kinck inden jul for at afdække muligheden 

for at lave en aftale mellem kommune og kreds. For at tilgodese alle 

medlemmer vil en aftale kunne indeholde en valgmulighed mellem fast 

arbejdstid og fast arbejdstid med en fleksibel pulje. Der kan være en 

form for tidsregistrering af den fleksible pulje. Det kunne være godt 

med et fastsat maximalt undervisningstimetal. Der indføres løntillæg 

efter L 409, og gamle tillæg efter A-08 udfases. Nye tillæg skal fortrins-

vis tildeles dem, der får tillæggene nu. 

4. LSP opfølgning Fra TR mødet og frem   

 

Referat: Der er afsat 10 min. pr. elev til klasselæreren til at udfylde 

spørgeskemaet. Tiden findes på de enkelte skoler. Hvad er det, den 

enkelte lærer kan bruge undersøgelsen til i arbejdet med den enkelte 

klasse? Opfølgningen/responsen på undersøgelsen bliver meget vigtig 

5. STU  Orientering 

   

Referat: Kreds og TR udarbejder forslag til aftale for STU-Fredericia. 

6. Nyt til hjemmesiden/facebook  

 

Referat: Intet 

7. Sagsbehandler    



 

Referat: Intet 

8. Senere indkomne sager  

 

Referat: DLF´s lytte-møder med HS-medlemmer afholdes d. 4. febr. TR 

og AMR + 4 andre fra hver skole indbydes. Professionsidealet revitalise-

res.  

9. Meddelelser 

 

 

 

Referat: Intet 

10. Eventuelt  

 

Referat: Intet 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


