
Referat fra KS-møde torsdag den 27.3.2014 kl. 12.30 – 16.00 

 

Afbud: LK 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-KS møde den 13.03.14 
 

Referat: 
Referat godkendt 

 

1. Evaluering af generalforsamlin-
gen 

 -Praktisk gennemgang af Generalforsamlingen, herunder Resolu-

tioner og Vedtagelse    

Deltagelse af dirigenten og nuværende kredsstyrelse 
 

Referat: 
God generalforsamling, der blev lang, men næppe kunne gøres 

mere effektiv. 

God mediedækning. 

Beslutningsreferat og generalforsamlingsvedtagelsen kommer ud i 

et nyt fra kredsen. 

KS aftalte hvem, der er modtagere af de enkelte resolutioner. 

KS undersøger valgregler vedrørende kampvalg til kredsstyrelsen. 

Generalforsamlingen var tydeligt utilfreds med lodtrækningssitua-

tionen. KS arbejder videre med det. 

De praktiske forhold var kritisable. Podiemikrofon virkede ikke 
og alternativerne var dårlige løsninger. Samarbejdet med Café FIC 

var ikke i orden. 

Næste års dato og sted følger senere. 

 

2. Konstituering -Valg af kasserer 

Deltagelse af nyvalgt kredsstyrelse, herefter 

 

Referat: 
Der blev fremlagt ønsker til opgavefordeling. 

De foreløbige overvejelser er som følger 

Forretningsudvalg: PB, UW, CKJ 

Kasserer: CKJ 

Kursus og aktivitetsudvalg: UW(ansvarlig), JVJ 

Arbejdsmiljøudvalg: LK(ansvarlig), JVJ, MSA 

Pædagogisk ansvarlig: MSA 

HMU kommunalt: PB 

HMU regionalt: UW 

FMU kommunalt: CKJ, JVJ, MSA (LK som arbejdsmiljørepræ-

sentant) 

FMU regionalt: UW 

Regionens område: UW 
Statens område: UW 

Skolebestyrelsernes Fællesråd: PB, UW (LK suppleant) 

Baglandsmøder: PB 



IT-ansvarlig: CKJ 

Det overvejes hvordan vi bedre kan imødekomme de mindre med-

lemsgrupper. 

Ændringer kan forekomme. 

 

3. Opgavefordeling i KS herunder 
frikøbs fordeling 

- se bilag   

   

Referat: 
Gennemgang af kredsstyrelsens struktur. 

AK overleverede sine opgaver til den nye kredsstyrelse. 

Gennemgang og uddybelse af hvert enkelt kredsstyrelsesmedlems 

opgaver og ansvarsområder.  

Kredsstyrelsen sagde farvel og tak for indsatsen til Anne 
Kongstad. 

Frikøb: 

PB – 1824 

UW – 750 

CKJ – 625 

JVJ – 200 

LK – 275 

MSA – 250  

 

4. KS møder -Fastsættelse af ugedag og mødetidspunkt 

   

 

Referat: 
Den planlagte møderække for resten af skoleåret fastholdes. 

Torsdag fastholdes som mødedag for skoleåret 2014/15 med 

samme mødetidspunkt.  

 

5.  Forståelsespapir/L409 og Opga-
veoversigtdrøftelser. 

-status og strategi 

   

Referat: 
Forståelsespapiret gennemgås på TR-møde torsdag d. 3/4. 

Fokuspunkter er bl.a. fleksibiliteten, forberedelse, undervisnings-

timetal, arbejdspladser og særlige gruppers arbejdsforhold. 

Det overvejes, hvordan vi breder forståelsespapiret og den lokale 

lønaftale ud til medlemmerne. Det tages op med TR.  

Der er nedsat et udvalg, der skal udarbejde en skabelon til opga-

veoversigt. Vi er endnu ikke nået til enighed med Børn og Unge. 
Carsten og Per udarbejder nyt forslag. 

 

6. CKV -arbejdstidsaftale, udkast 

 

Referat: 
UW har udarbejdet et forslag til arbejdstidsaftale for lærere i sko-

leafdeling og ungetilbud på CfH. Forslaget er endnu ikke helt 

færdigt og endnu ikke præsenteret for ledelsen. 
Indtil videre er det sendt til DLF centralt til godkendelse. 

 



7. STU -status ift. arbejdstid og løn  

 

Referat: 
Der arbejdes på at lave en lokal lønaftale, der gør, at ansatte i STU 

ikke oplever lønnedgang. 
Et forståelsespapir på arbejdstiden for STU, vil lægge sig op ad 

forståelsespapiret for folkeskoleområdet. 

 

8. Medlemsundersøgelse -se kredsudsend 015 

 

Referat: 
Medlemsundersøgelsen om arbejdsforholdene på skolerne giver et 

negativt billede af Fredericias skolevæsen.  
Debat om hvordan vi kan bruge undersøgelsen. 

Undersøgelsens resultater videresendes til Børn og Unge og byrå-

det. 

 

9. TR112 -dato  

 

Referat: 
22.-23. januar. 
 

10. Nyt til hjemmesiden/Facebook  

Referat: 
Facebookopslag har en rækkevidde på gennemsnitlig 100. 

 

11. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

 

12. Senere indkomne sager  

Referat: 
KS døgn: 11. – 12. december 

 

13. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Intet til referat. 

 

14. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 
Per Breckling/Ullis W. Johansen 


