
  

Referat fra KS-møde torsdag den 19.6. 2014 kl. 12.30 – 15.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

15.5.14 

Referat: 
Referatet er godkendt. 

1. APV kredskontoret   

Referat: 
APV’en er ved at være færdig. Der er enkelte problemfelter bl.a. 

temperatur og stor arbejdsmængde. Generelt ingen alvorlige ar-

bejdsmiljøproblemer på kredskontoret. 

UW bemærker at skemaet ikke er hensigtsmæssigt formuleret. 

Nogle af spørgsmålene kan ikke besvares med de svarmuligheder 

der gives. Skemaet er fra AT. 

 

2. Skoleårets planlægning Undervisningstimetal, ansættelsesstop, opgaveoversigten, fuld 

tilstedeværelse, lærerarbejdspladser mv. 

Referat: 
Af fokuspunkter i forhold til implementering af ny arbejdstid er 

bl.a. problematikken omkring 733 som gennemsnitligt undervis-

ningstimetal. På Fjordbakkeskolen ligger tallet fortsat højere. 

Umiddelbart ser det ud til at gennemsnittet på de andre skoler 

passer. Kredsstyrelsen vil fortsat arbejde for at få tingene bragt i 

orden alle steder. 

Fuld tilstedeværelse er et andet emne, der er aktuelt bl.a. på Fre-

deriksoddeskolen. I henhold til forståelsespapiret bør det være en 

mulighed at tage opgaver med hjem. 

Opgaveoversigterne ser ikke ens ud på alle skoler, det undrer al 

den stund at en skabelon blev drøftet og besluttet på et møde mel-

lem forvaltning, skoleledere og kredsen. 

Kredsstyrelsen har en fortsat forventning om at Fredericia kom-

mune lever op til forståelsespapirets intentioner. 

I forhold til lærerarbejdspladser er der 6 matrikler, der ikke er 

klar til 1/8 – selv ikke efter 50 % udmeldingen. 

Efter sommerferien vil kredsstyrelsen gøre status på arbejdsplad-

serne og vælge strategi derefter. 

 

3. CKHM Arbejdspladsens afviklingsprocedure, herunder aftalt overgang til 

konsulent. 

Referat: 
Proceduren er i fuld gang. Region Syddanmark er meget large i 

den sammenhæng. Medarbejderne må tage nyt arbejde fra dag til 

dag og de får tilbudt hjælp til kompetenceafdækning og ansøg-

ning af nyt arbejde. Derudover gives alle samme opsigelsesvarsel. 

Pr 1/8 overgår de alle efter ønske til konsulentansættelse. 

 

4. DLF møde -Pædagogiske forhold 

Referat: 



Møde for kredsenes pædagogisk ansvarlige og formænd. 

Temaer: holddannelser og inklusion. Disse to fylder meget i kred-

sene. Problematikken omkring det forsvundne uddannelseskrav i 

forhold til de pædagogiske læringscentre. 

DLF arbejder på en publikation om god skoleledelse. 

Yderligere var der debat om menneskesynet i den nye folkeskole 

med forenklinger og test. Dannelsesvinklen er nærmest forsvun-

det. 

DLF vil gerne samle eksempler på lovbrud i forhold til folkeskole-

loven. Kredsstyrelsen vil bidrage til dette, hvis vi finder eksempler 

herpå. 

 

5. Efter og videreuddannelse  -Status 

Referat: 
Kompetenceudviklingsforløbene omkring inklusion er ved at være 

klar.  Forløbet består af 7 ugers Diplommodul med eksamen.  

Det skal foregå som jobrotationsprojekt og denne bevilling er 

afgørende for økonomien i projektet.. 

Der er endvidere søgt midler til efter-videreuddannelse i A.P. 

Møllerfonden. 

 

6. Budget 2015 -Strategi 

Referat: 
80 millioners besparelse. Den lukkede politiske proces er i gang. I 

august bliver de faglige organisationer inddraget. 

Kredsstyrelsen har en forventning om at de foregående års bespa-

relser på skoleområdet kombineret med de gentagne voldsamme 

forandringer afspejler sig i politikernes beslutninger.  

 

7. Omdømmekampagne -indsats 

Referat: 
DLF’s omdømmekampagne er sat i søen. Den skal ses som en 

positiv måde at vise lærernes store arbejde og velvilje. 

Investering i folkeskolen er en nødvendighed ikke kun for elever-

ne, men for vores samfund. 

 

8. Ferieplanlægning -kontorvagt uge 28-29-30-31 

Referat: 
JVJ – uge 28, LK/CKJ – uge 29, MSA – uge 30 og UW – uge 31 

 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Hjemmesiden skal opdateres. 

 

10. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

 

11. Senere indkomne sager HMU 

Referat: 



Der er diskuteret røgfri arbejdstid, og det er besluttet, at der skal 

arbejdes henimod det. Det lægges ud i FMU’erne. Der er altså 

intet kommunalt forbud. 

Problematik omkring ansættelse af en medarbejder i en anden 

medarbejders opsigelsesperiode. Der arbejdes på retningslinjer. 

 

12. Meddelelser 
 

 

Referat: 
På Frederiksoddeskolen har man nu fået mulighed for at vælge en 

tredje AMR, så der er en i hver afdeling.  

 

Fredericia Lærerkreds har indgået arbejdstidsaftale med CKV for 

lærere i skoleafdeling og STU/ungeafdeling på Center for Høre-

tab. 

 

Vi er tæt på en aftale med PPR om konsulentansættelse med et 

lønforløb. 

 

Vi er ligeledes tæt på et forståelsespapir og en forhåndsaftale på 

STU området  

 

13. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


