
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 2.10. 2014 kl. 12.30 – 16.00 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-11.9.14 

Referat: 
Referat godkendt 

 

1. Kompetenceudviklingsstrategien  -se bilag 

Referat: 
PB er inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe vedrørende kom-

munens kompetenceudviklingsstrategi/plan.  

Lige nu afventes om LSP afdækningen vil vise behov for kompe-

tenceløft på bestemte områder. 

Udkastet til kompetenceplanen blev gennemgået og en klar man-

gel er, at linjefagskompetencer ikke er nævnt til trods for, at målet 

på landsplan er, at alle lærere i 2020 skal have linjefagskompe-

tencer i de fag, de underviser i.  

DLF, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen 

har udsendt et materiale, der er afhandlet med KL, med forslag til 

afdækning af læreres linjefagskompetencer eller linjefagslignende 

kompetencer. Materialet lægger op til, at det bliver en del af 

MUS. 

 

2. Kontorforhold -Inventar 

Referat: 
Omkring uge 42 bliver gardinerne vasket. Mindre ændringer og 

forbedringer gennemføres løbende. Stolene i mødelokalet trænger 

til udskiftning. Dette gøres i 2015. 

Yderdøren skal efterses. 

 

3. ”Grønspættebog” - 112 udgaven! 

  Referat: 
Grønspættebogen er et DLF-materiale i forhold til Lov 409. Den 

enkelte kreds kan indskrive aftaler og lokale forståelser og ud-

møntninger. Det er et meget krævende arbejde, som det kan være 

svært at se det lokale udbytte af. 

KS beslutter, at der udelukkende skal være et link/henvisning til 

Fredericia Lærerkreds’ hjemmeside. Dette evalueres senere. 

 

4. Hjemmesideskabelon - opbygning og indhold 

Referat: 
Gennemgang af ny hjemmesideskabelon ved CKJ. 

KS overvejede udformning og indhold af hjemmesidens forskellige 

niveauer. 

 

 



5.  Budget 2015 -kommunalt, regionalt 

  Referat: 
Det kommunale budget er klar til vedtagelse på næste byrådsmø-

de. Der er næsten ingen ændringer i forhold til det oprindelige 

forslag bortset fra anlægsdelen, og det er et enigt byråd, der står 

bag. 

Indholdet blev gennemgået og debatteret. Der er en del puljebe-

sparelser, som KS håber byrådet vil tage ansvar for. Desuden 

håber vi, at man vil inddrage MED og organisationerne. Umid-

delbart skal besparelserne findes lokalt på skolerne. KS vil så vidt 

det er muligt klæde TR på til opgaven. 

Den kommunale struktur ændres. Fremover vil der være 3 direk-

tører: kommunaldirektør, velfærdsdirektør og vækstdirektør. Det-

te vil medføre organisationsændringer. 

 

6. Økonomiopfølgning -bilag fra sidste møde 

Referat: 
Der er lidt færre indtægter pga. medlemsnedgang, men nok også 

nogle udgifter, der bliver mindre. Alt i alt ser det fornuftigt ud. 

 

7. Overbygningsskolerne - 

Referat: 
Debat om pres på forberedelsestiden. 

 

8. Udvidede undervisningsbegreb - 

Referat: 
Intet til referat. 

 

9. Lejrskole opfølgning -dokumentationsindsatsen! 

Referat: 
DLF opfordrer lærerne til at lave oversigter over aktiviteter på 

lejrskoler. Dette skal sidenhen bruges som dokumentation for 

andelen af undervisning. Oversigten skal gives til skolelederen. 

Debat om metode og problematikker i forbindelse med opgørelse 

og skoleleders accept af denne. 

Fredericia Lærerkreds opfordrer den enkelte lærer til at gemme 

planlægning af lejrskoler, så der er dokumentation for aktiviteter-

ne. 

 

10. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 

 

11. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

 

12. Senere indkomne sager  

Referat: 
Ingen senere indkomne sager. 



13. Meddelelser 

 

 

Referat: 
Intet til referat. 

 

14. Eventuelt  

Referat: 
CKJ takker for opmærksomheden på sin fødselsdag. 

Afdeling Skjoldborgsvej kan desværre ikke få plads på årets åbne 

kursus. En af årsagerne er, at ikke alle dobbeltværelser bliver 

belagt med to personer. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen     


