
  

Referat af KS-møde torsdag den 15. maj 2014 kl. 12.30 – 16.00 

Afbud: 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-referat 1.5.2014 

 

Referat:  
Ingen kommentarer 
 

1. Lærerarbejdspladser  -aktuel status 

 

Referat:  
Børne og Uddannelsesudvalget har besluttet at Lærerarbejdspladser 
kun bliver tildelt til hver 2. lærer. På baggrund af den beslutning har 
Kredsen nu en forventning om, at der kommer en fleksibilitet mht. til-
stedeværelse på alle skoler i kommunen. KS vil opfordre TR til at tage 
sagen op i de videre drøftelser om tilstedeværelse/flekstid med ledel-
sen/LMU. KS gør kommunen opmærksom på deres ansvar som ar-
bejdsgiver. Det er arbejdsgivere ansvar at stille arbejdspladser til rå-
dighed for de ansatte. 
 

2. Forståelsespapir/implementering -aktuel status 

 

Referat:  
En orientering. 

 

3. Forflyttelsesaftalen -evaluering af forflyttelserne   

 

Referat: 
Udmøntningen af Forflyttelsesaftalen har ikke været tilfredsstillende. 
Der manglede en tidsplan for forløbet, og den skal meldes ud tidligere. 
Kredsen hjælper hver enkelt forflyttet lærer i denne proces. 
 

4. KS kursus -deltagelse? Udsendelse den 29.4.2014 

 

Referat:  
Vi deltager ikke. 
 

5. Ny hjemmeside  -fælles gennemgang af ny hjemmeside muligheder, se www.dlf.org   

  

Referat:  
Ny hjemmeside, vil bruge DLF´s skabelon og tilføjer lokale nyheder. Vi 
tilstræbes et fælles lokalt og centralt "look" 
 

6. Dialogmøder -opsamling 

 

Referat:  
Generelle indtryk fra Dialogmøderene.  Stor debat om inklusionen i 
Fredericia, som er meget vanskelig at håndtere både med hensyn til 
eleverne og lærerens arbejdsmiljø. Der blev snakket Privatskoler cont-
ra Folkeskolen, Linjer og konsekvenserne for klassedannelsen, for 
mange ting i gang på en gang, lærerarbejdspladser, fleksibilitet i for-



hold til arbejdstid og opgaver. Opfattelsen er politisk, at det er ude på 
skolerne de bedste aftaler laves. Socioøkonomimodellen blev også de-
batteret og konsekvenserne af den. Forståelsespapiret kan tages op til 
revision. Politikere har været glade for dialogen og der har været 
mange gode indlæg. God proces. Politikere vil komme ud på alle skoler 
en gang i efteråret, her bliver det møder for alle skolens ansatte. 
 

7. Høkerreglen 
 
 

-udsendelse 54, konsekvenser! 

 

Referat:  
DLF har tabt sagen, Kredsen afventer og undersøger sagens konse-
kvenser. 
 

8. OK 15 - kravopstilling ud fra Hovedstyrelsens kommentarer 

 

Referat:  
Fokusere på SOSU-lærere, som får mindre i løn end lærerene, der er 
kommunalt ansatte. Ellers er der gennerelle lønstigninger og 6. ferie-
uge. Vi afventer Åben Klubmøde den 20.05. 2014 kl. 16.30 på Kredsen 
og TR-mødet den 22.maj 2014 
 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat:  
Intet 
 

10. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet 
 

11. Senere indkomne sager  

Referat:  
Budgetopfølgning for Fredericia Lærerkreds. Budgettet ser ud til at 
holde, besparelsen på kontingentopkrævningen viser sig i tallene. 
 

12. Meddelelser 
 

 

Referat:  
Bjarne Christensen stopper som TR på Bøgeskov, der foretages nyvalg. 
 

13. Eventuelt  

Referat: 
Debat om FKS(det forpligtende kredssamarbejde i DLF) 
 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


