
Referat fra KS-møde torsdag den 20.2.2014  kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

Referat fra 6.februar 2014 
 
Referat: 
Referat godkendt 
 

1. Generalforsamling Forslag til skr.beretning drøftes 
Dirigent deltager i punktet     
 
Referat: 
Gennemgang af valgmetoden. Først direkte valg af formand, der-
næst direkte valg af næstformand, direkte valg af 3. delegerede, 
efterfølgende valg af de 3 suppleanter til de delegerede som sam-
tidig er KS-medlemmer. Derudover vælges suppleanter til KS, 
kritiske revisorer samt suppleanter for disse. 
Gennemgang af det foreløbige udkast til skriftlig beretning. For-
slag til flere emner. 
Drøftelse af mundtlig beretnings indhold.  
Drøftelse af emner til resolutioner og generalforsamlingsvedtagel-
ser. 
 

2. Forståelsespa-
pir/Lønforhåndsaftale 

Opfølgning fra 1. møde, forberedelse 2. møde    
 
Referat: 
Indledende møde hvor vi præsenterede vores forslag til lønfor-
håndsaftale og forståelsespapir. 
Drøftelse af det videre forløb, næste møde den 28.2.2014. 
 

3. CKV Status i forhold til lærere til konsulenter på CKHM   
   
Referat: 
På CfH mangler vi bare underskrifter på en ny forhåndsaftale for 
lærere i skoleafdelingen og ungeafdelingen. 
På CKHM ændres de læreransatte til konsulentansatte pr 1/8-14. 
Endelig aftale nærmer sig. 
Tillidsrepræsentanten på CKHM stopper pga nyt job, og der er 
valg snarligt. 
På CFH er de konsulentansatte på grundløn. Kredsen arbejder på 
at lave et lønforløb for dem. 
Målet er en stadig større grad af kollektive lønforløb. 
 

4. Formandsmøde Orientering    
 
Referat:  
5 kommuner har lavet aftaler og over 20 er i gang med forhand-
linger. Mødet blev bl.a. brugt til drøftelse og forståelse af disse. 
Der arbejdes med et samtalepapir i forbindelse med opgaveover-



sigter.  
Yderligere tog man på mødet hul på drøftelsen af OK15. 
I forhold til lovforslaget om folkeskolen flyttes fokus mere og 
mere i retning af et system med måling og kontrol på alle parame-
ter. DLF er modstander af denne udvikling og anbefaler at lov-
forslaget trækkes i deres høringssvar. 
 

5. MED forhandling  Sidste nyt, herunder særlig indsats i forhold til skoleområdet. 
   
Referat: Sidste forhandlingsmøde er berammet og aftalen ligger 
vægt på: 

• den lokale trio på arbejdspladsen, leder-TR og AMR. 
• Fra 1 til 2 AMR i hvert udvalg 
• Tidlig inddragelse for at kvalificerer beslutningerne. 
• Vi har kæmpet for at bevare vores repræsentation i udval-

gene, det ser ud til at lykkedes 
 

6. Manglende ferieoptjening Henvendelse til kommunen? 
 
Referat: 
Kredsstyrelsen vil rette henvendelse til kommunen for at lave en 
aftale, der kan fjerne eller minimere de gener lockoutede lærere 
vil få i forbindelse med manglende optjening af ferie i lockoutpe-
rioden. 
 

7. Skiftende arbejdssteder Status 
 
Referat: 
Emnet inddrages i kommende drøftelser af den kommunale for-
håndsaftale. 
 

8. Lyttemøde med DLF centralt Evaluering 
 
Referat: 
Indtrykket af mødet er gennemgående positivt, men der kan være 
tvivl om udbyttet matcher den brugte ressource. Kredsen kunne 
godt have ønsket deltagelse af flere ”menige” medlemmer. 
 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  
Referat: 
Indkaldelse til generalforsamling ligger på hjemmesiden og vil 
ligeledes komme på FB. 
 

10. Sagsbehandler    
Referat: 
Intet til referat. 
 

11. Senere indkomne sager Oplæg til ny organisering af det kommunale fritidstilbud. Budget 
 



Referat: 
Lærerkredsen er høringspart i den nye organisering af det kom-
munale fritidstilbud til børn og unge. Årsagen hertil er, at de 
fremover hører under skolerne.  
Formanden gennemgik oplægget. 
Høringssvar udarbejdes. I dette vil vi understrege vigtigheden af 
at man har en fagfaglig leder – altså at pædagoger ledes af pæda-
goger ligesom lærere ledes af lærere. Ligeledes vil vi udtrykke 
tilfredshed med at hele 0-18 området samles under distriktssko-
lerne. 
 
Gennemgang af den uafhængige revisors bemærkninger til regn-
skabet. 
Gennemgang af budgettet. 
 

12. Meddelelser 
 

 
Referat: 
Intet til referat. 

13. Eventuelt  
Referat: 
Intet til referat. 

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


