
  

Til KS og TR  

Der indkaldes til KS-møde torsdag den 9.1.2014 kl. 12.30 – 16.00 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0.  Referat fra  

 

 19.12.2013 
 

Referat: 

1. Kontingentopkrævning  Orientering, status     
 

Referat: Kvartalsvis opkrævning træder først i kraft i 2. kvar-
tal/aprilkvartalet med første betaling i maj. 

2. Skolereform (herunder arbejdstid) Status 
 

Referat: To møder afholdt i denne uge – med forvaltning/politikere. 
Lærerkredsen/lærerne har en kollektiv bevidsthed og ønsker en kollek-
tiv kommunal aftale. Modparten ønsker individuelle aftaler mellem den 
enkelte lærer og leder.  
Implementeringsnotatet, ”Folkeskolens ramme for implementering af 
ny skolereform i Fredericia Kommune”, skal beskrive det, der kan op-
nås enighed om; men det er ikke en aftale. 
Fredericia Lærerkreds fortsætter arbejdet for fælles og aftalte arbejds-
forhold. 

3. MED-aftale  Status, knaster 
   

Referat: Der arbejdes på en ny MED-aftale. MED-strukturen skal af-
spejle ledelsesstrukturen. AMR styrkes. Sammenhængen med TR afta-
le. 

4. Opsagte aftaler  Status: Alle lokale aftaler, undtagen KOF-aftalen, er opsagt på kommu-
nens område. 

Referat: Til vores overraskelse har kommunen d. 19.12 opsagt alle 
aftaler. Vi skal have klarlagt, om det reelt er alle aftaler, der er opsagt. 
Vi efterspørger de konkrete opsigelser. Møde d. 21. januar, hvor afta-
lerne skal forsøges genforhandlet.  
Lokale individuelle lønforhandlingerne er også i gang eller vil blive 
igangsat. 

5. Generalforsamling  Køreplan, emner til skr. beretning, dirigent, valgmetode (se udsendelse 
146)  

Referat: Emner: skolestruktur – arbejdsmiljø, fysiske forhold, sygefra-
vær, MED-struktur, TR-struktur, ressourcecentrene, inklusion, økono-
misk tildelingsmodel. Lockout. Arbejdstid – arbejdspladser. Skolere-
form + temaaftenerne. LSP-kortlægningen. Tema-dagene i starten af 
skoleåret. Afskedigelser. Aftaler? Regionen – nye medlemmer.  
Mette Wichman foreslås som dirigent.  
Valgmetode C1 eller C2 overvejes og tages op på næste KS-møde. 

6. TR-112 og lyttemøde Overordnet indholdsplanlægning 
 

Referat: TR og AMR er inviteret til TR-112. MED og arbejdspladser 
er på programmet (forestået af hhv. PB/UW og LK/UW) + Forvent-
ningsafstemning i TR samarbejdet.  
Lyttemøde 4.2: TR, AMR + fire andre fra hver afdeling er inviteret. 
Husk tilmelding til kredskontoret.  



7.  Senere indkomne sager Økonomi 

Referat: Overskud med cirka 100.000 kr. Vi hensætter 15.000 kr. til 
kopimaskine. Kommunen har opkrævet for frikøb i konfliktperioden. 
Revisorpåtegning fra tidligere år bør medføre ”to i forening” også på 
administration af regnskabet. Dette effektueres. Større sikkerhed i for-
hold til økonomiske beslutninger. 

8.  Meddelelser 

 

 

Referat: 

9.  Evt.  

Referat:  

     
Med venlig hilsen 

Per Breckling 


