
Referat af KS-møde torsdag den 15.1.2015 kl. 12.30 – 16.00 

 
Referat: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-Referat fra den 27.11.14 og noter fra KS døgn 

Referat: godkendt 

1. Økonomi -Regnskab 

Referat: regnskabet udviser et overskud på under 100.000 med 

visse forbehold i særdeleshed mht kursreguleringer. Stole og bor-

de i mødelokale udskiftes i 2015. 

2. Lønforhandlinger -Status på de forskellige områder 

Referat: PPR: ny forhåndsaftale for tale/hører lærere – nu tal/høre 

konsulenter, intet resultat i forhold til psykologgruppen. STU: 

intet resultat. UU: der forhandles videre. Hjælpemiddel og kom-

munikation: forhandlingerne indledes. Børn og Unge: forhandlin-

ger pågår, drøftelse af muligheder. Regionsområdet: forhandlinger 

indledes på CFH rådgivningsafdeling. SOSU: TR indkaldes til 

opstartsmøde. 

3. Forståelsespapir -Evaluering og opsamling   

Referat: Implementeringen og dens fortsatte udfordringer debat-

teret, lærere, børnehaveklasseledere, ledere og ikke mindst TR 

inddrages i evalueringen. Konkrete problematikker drøftet på en-

kelte skoler. 

4. Lærerarbejdspladser -Undersøgelsens resultat og videre færd 

Referat: Enkelte skoler med 100 % arbejdspladser, mange skoler 

med muligheder for at forbedre de nye arbejdspladser. Der er fort-

sat en problematik. Hver lærer må kunne forvente at have en ar-

bejdsplads på skolen! 

5. Budget 2016  -Strategi   

Referat: Budget 2016 strategi drøftet. 

6. Opgørelse af arbejdstiden -arbejdstid og undervisningstillæg 

Referat: Begge elementer indgår i lokallønsforhandlingerne. 
Kredsen forventer at alle aflønnes efter det afviklede arbejdstime-

tal og undervisningstimetal. 

7. Rotationsprojekt -Nye regler, nye løsninger 

Referat: Rotationsvikarer skal nu have 26 ugers ledighed mod før 

13 ugers ledighed. Løsninger i forhold til inklusionsuddannelsen 

debatteret. 

8. Ny hjemmeside -Drøftes 

Referat: Vi er næsten klar med en ny hjemmeside på basis af 

DLFs design. 

9. Folkeskolereformen -Drøftelse af bilag 

Referat: bilag besvaret og besluttet kvalificeret på TR 112 

10. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

11. Sagsbehandler    

Referat: 

12. Senere indkomne sager  

Referat: OK 15, dialogmøder og skolepolitisk forum drøftet. 



13. Meddelelser 
 

 

Referat: 

14. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


