
  

Referat fra KS-møde torsdag den  23.1.2014 kl. 12.30 – 16.00 

Afbud: LK, 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

 
 

Referat: 

Referat fra den 09.01.14 godkendt. 

 

1. Arbejdstid og skolereform Status      
 

Referat: 

Fredericia Lærerkreds har i pressen og på Facebook udtrykt skuf-
felse over manglende vilje fra kommunens side til at indgå ar-

bejdstidsaftaler. 

Enhedslisten har udarbejdet et ændringsforslag til Børne og Unge 

udvalgets notat. Ændringsforslaget forsøger et kompromis mellem 

udvalgets og kredsens holdninger. 

Fredericia Lærerkreds udarbejder en emneliste til det forståelses-

papir, politikerne har besluttet, der skal udarbejdes. Emnelisten 

sendes til skoleafdelingen. Emnelisten indeholder bl.a. årsnorm, 

tidsregistrering og ligelig fordeling af opgaverne m.m. Kredsen 

arbejder for en hurtig og tydelig afklaring af hensyn til medlem-

mernes mulighed for at kunne se sig selv ind under de nye ar-

bejdsforhold. 

Drøftelse af indhold i et forståelsespapir. 
Vi arbejder stadigvæk på en skolerunde for politikerne, hvor de 

hører lærernes synspunkter på inklusion og skolestruktur. 

 

2. Løn forhandling og andre aftaler -Vores oplæg - prioriteringer.  

 

Referat: 

Se punkt 4 

 

3. Generalforsamling -1. revision - orientering ved CKJ, Dirigent, Valgmetode C1 eller 

C2? Skriftlig beretning - fordeling af emner/områder 

 

Referat: 

Orientering om regnskab 2013. 

Kredsstyrelsens forslag til dirigent er vedtaget og vil blive fremsat 
på generalforsamlingen. 

Kredsstyrelsen vil foreslå valgmetode C1 til generalforsamling. 

Formanden bedes fordele emner til skriftlig beretning på kredssty-

relsesmedlemmerne hurtigst muligt. 

 

4. Opsagte aftaler -orientering i forhold til omfang og mulighed for genforhandling. 

   

Referat: 



Forhåndsaftaler og arbejdstidsaftaler med kommunen er opsagte. 

Arbejdstidsaftalen ønsker de ikke at genforhandle. 

I forhold til lønaftaler, vil nogle skulle genforhandles. Nogle løn-

midler vil skulle genbruges, og i loven står der, at disse midler 

fortrinsvis skal gå til de grupper, der mister dem. Vi afventer for-
handling. 

På baggrund af Børne og Unge udvalgets notat opsiges TR-aftalen 

ikke. Vi efterspørger om det også gælder underaftaler omkring 

TR. 

 

5. CKV -forhandlingsstatus 

 

Referat: 

Der er næsten indgået aftale med CKV om ændring og forenkling 

af forhåndsaftalen for lærerne i Fredericiaskolen og STU på CfH. 

Aftalen er næsten udgiftsneutral og afventer blot de sidste forma-

liteter. Derudover arbejdes der på at få de ansatte på CKHM over 

på en konsulentaftale. 

 

6. MED forhandlinger -opdatering fra skrivegruppen 

 

Referat: 

Endnu ingen aftale. 

 

7. Kompetenceudvikling i skoleregi - status i arbejdsgruppen 

 

Referat: 

Udsat til næste KS-møde 06-02-14. 

 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

God respons på nogle opslag på Facebook.  

 

9. Sagsbehandler    

Referat: 

Intet til referat 

 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 

Ingen senere indkomne sager 
 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

Intet til referat 

 

12. Eventuelt  

Referat: 

Intet til referat 

 

     



Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


