
Referat af KS-møde torsdag den 1.5.2014  kl. 12.30 – 16.00 

Afbud: JVJ 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

- 27/3-2014 
 

Referat: 
Referat godkendt. 

1. Forretningsorden  - se vedlagte bilag 
 

Referat: 
Forretningsordenen er med enkelte ændringer vedtaget. Stillingsbeteg-

nelsen sagsbehandler ændres til konsulent, og opgavefordelingen frem-

tidssikres, så de enkelte ansvarsområder ikke navngives, men kaldes 

”relevante arbejdsopgaver”. 

 

2. FMU møde den 8.4.14 - opfølgning, herunder afskedigelser/forflyttelser 

 

Referat: 
Fokus på interne hændelser. Dette viderebringes til LMU’erne. 

Frederiksoddeskolen afdeling A har udarbejdet en trin-for-trin vejled-

ning til indberetning af interne hændelser. Denne udsendes til TR og 

AMR. 

Ingen ressourcebetingede afskedigelser, men forflyttelser der forsøges 

løst frivilligt. Der skal være mulighed for, at en lærer forhører sig om 

en stilling uden at dette betragtes som et direkte ønske om forflyttelse. 

LMU skal huske den årlige orientering om sygefravær.  
 

3. Tidlig inddragelse, herunder bud-
getsituationen 

- HMU og FMU tidlig inddragelse i bl.a. budget! 

- Status på budget 2014 og 15 
 

Referat: 
Budget 14 ser ud til at holde. I budget 15 er der en udfordring på 60 

mill. plus en buffer på 20. Altså skal der findes 80 mill. 

De enkelte politiske udvalg har fået udmeldt en besparelse, de skal 

finde. Disse tal er ikke offentligt tilgængelige, men man kunne forvente 

at Børn og Unge skal finde omkring 30 mill. 

På FMU vil medarbejderne muligvis blive præsenteret for forskellige 

sparescenarier, som de skal være med til at kvalificere. 

Enighed om at skoleområdet er blevet besparet voldsomt de seneste år, 

i særlig grad på antallet af lærerstillinger. 

 

4. Børnehaveklasselederne - Udsendelse 034, handlemuligheder 
 

Referat: 
Statistik viser, at Fredericia har mistet en hel del børnehaveklasselede-

re. Kredsen vil fortsat prioritere medlemsgruppen bl.a. via det faste 

årlige møde. 

 

5. Pensionsmøde - Skal kredsen arrangerer et møde? Udsend 032 

 

Referat: 
KS undersøger om der er grundlag for at arrangere et møde sammen 



med Lærernes pension for overenskomstansatte. 

 

6. APV kredskontoret -LK igangsætter sammen med PB 

 

Referat: 
Orientering. 
 

7. Generalforsamling 
 

-Alternativ til lodtrækning mellem stemmelighed 

-Skal vedtagelser/resolutioner fortsat læses op? 
-Dato og sted? 

 
Referat: 
Generalforsamlingen blev lang pga. valghandlingerne. Vi fastholder 

formen omkring vedtagelser og resolutioner. 

KS vil arbejde videre med en anden metode til afgørelse ved stemme-

lighed. Det drejer sig om at ændre DLF’s centrale regler. 

Generalforsamlingen 2015 afholdes fredag 20. marts. KS laver for-

håndsreservation hos Café FIC, men vi vil forsøge at undersøge om-

fanget af brug af frivillig/uorganiseret arbejdskraft. Samtidig skal ste-

det gøres opmærksom på utilfredsstillende forhold under afviklingen af 

generalforsamling 2014. 

 

8. L 409/forståelsespapir  
 

-Vurdering af kredsens strategi (ud fra TR´s tilbagemeldinger omkring 
implementeringen)  
 
Referat: 
Der er tilsyneladende stor divergens mellem skolerne i forhold til im-

plementering af ny arbejdstid – især i forhold til indholdet i forståel-

sespapiret. Hvis vi oplever at forståelsespapiret ikke bruges efter inten-

tionen, eller hvis vi oplever at MED-aftalen ikke følges, vil vi som KS 

reagerer ved henvendelse på rette niveau. 

  

9. OK 15 Orientering fra formandskonference, herunder kravopstilling og med-

lemsdebat 
 

Referat: 
Udsendelse 48 indeholder hovedstyrelsens foreløbige krav til OK15. 

Det er blevet diskuteret om DLF skal stille forbedringskrav til L409. 

KS debatterede disse. 

KS indkalder til åbent klubmøde tirsdag d. 20. maj kl. 16.30 til 18.00. 

 

10. Små medlemsgrupper  
 

-Nye tiltag? Ansvarlige? 
 
Referat: 
Ud fra kongresbeslutningen om særlig fokus på de små medlemsgrup-

per vil KS invitere til et møde for de enkelte grupper. Der tilstræbes så 

stor deltagelse af KS som muligt. 

 

11. Senere indkomne sager  

Referat: 
 

12. Nyt til hjemmesiden/Facebook 
 

 

Referat: 
Der er kommet tilbud om ny hjemmeside fra DLF. Dette tilbud vil vi  



tage imod. 

 

13. Sagsbehandler 
 

 

14. Meddelelser 
 

 

Referat: 
 

15. Eventuelt - Nye foto til informationsmateriale 
 

Referat:  
LK rejser problematikken omkring lærerarbejdspladsernes manglende 

finansiering. Dette blev drøftet. 

 

 

     

Med venlig hilsen 
Per Breckling/Ullis W. Johansen 

 


