
  6. februar 2015

  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 5. februar 2015 kl. 12.30 – 16.00 

Afbud fra: JVJ 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-15.1.15 

Referat: 
Godkendt 

1. Generalforsamling -køreplan, indledende drøftelse af beretninger, bilag 

Referat: 
Formanden tager kontakt til den foreslåede dirigent. 

Emner til skriftlig beretning: Den nye inklusionsopgave, mindre 

medlemsgrupper, regionen, balance mellem opgaver og tid, APV, 

lokalløn.  

2. OK 15 -status, udfordringer 

Referat: 
KL ønsker, at de problemstillinger, der er omkring folkeskolere-

form og arbejdstid, løses lokalt. 

DLF forsøger at fastholde pres omkring skolereform, syge lærer, 

lærermangel m.m, som grundlag for de nødvendige ændringer. 

3 årig overenskomst, som indeholder flere økonomiske mulighe-

der er sandsynlig. 

Ved forhandlingsresultat, som skal til afstemning, kan det resulte-

re i konflikt, hvis flertallet stemmer nej. En konflikt kan blive 

langvarig og have store konsekvenser for sammenholdet i DLF. 

3. Lokallønsforhandlinger -hjælpemiddel og kommunikation, CFH, Fredericia kommune, 

SOSU, UU  

Referat: 
Hjælpemiddel og kommunikation: Når ny struktur er på plads er 

der aftale om ny forhandling. 

 

CFH: Indleder forhandling om lønudligning blandt konsulenter 

og rådgivere både internt på CFH og i forhold til CKV. 

 

Fredericia kommune: Ikke et tillæg for teamkoordinater opgaven. 

Øget tillæg for selvstyrende team, klasselærer tillægget ændres så 

man enten får helt, halvt eller en tredjedel klasselærer tillæg. 

Hvis man fratræder i løbet af skoleåret, så skal der ske en opgø-

relse af arbejdstid samt undervisningstillæg, således at for meget 

arbejdstid/undervisning, kompenseres. Problematikker med skæve 

ansættelser er drøftet. Vi nærmer os en aftale. 

 

SOSU: Der indledes forhandlinger i tæt samarbejde med TR. 

 

UU: Der forhandles stadig. Forhandlings udkast til en forhånds-

aftale ligger klar som også indeholder lønforløb. 



4. Folkeskolereformen -Opsamling fra TR 112, se noter   

Referat: 
Opmærksomhedspunkter: Samarbejdes forpligtigelsen er proble-

matisk, især i forhold til pædagoger, da det er svært at finde tid. 

Der er mange andre møder, som fylder tiden ud. 

USU, bør varetages af lærere. 

Lektiehjælp og faglig fordybelse, en udfordring at eleverne i ud-

skolingen deltager så lidt. 

Målstyret undervisning: vigtigt at lærerne er klædt på til opgaven. 

 

Når alle dokumenter er kommet ind, samler MSA sammen og sen-

der til KS. 

5. DLFs principprogram  -Forslag til kongressen, bilag   

Referat: 
Kommentarer skal indsendes til HS senest den 2. marts 

KS har ikke umiddelbar nogen kommentarer. 

6. Forståelsespapir herunder opga-
veoversigt 

-Opsamling fra TR 112, forslag til evalueringsmøde 

Referat: 
Forståelsespapiret drøftet. 

7. Besparelserne i kommunen i 
budget 2015 

-status på skolerne 

Referat: 
Det ser på nuværende tidspunkt ud til at besparelsernes ikke 

munder ud i fyringer. 

Fredericia Lærerkreds ser gerne at ansættelsesstoppet ophæves, 

især i forhold til rekrutteringen af kvalificeret personale. 

8. Udskrivning af TR valg -ifølge vedtægterne 

Referat: 
Der udskrives valg til TR og TR suppleant inden udgangen af 

marts. 

Derefter vælges distrikts TR af og iblandt TR på folkeskoleområ-

det 

Materialer omkring valget udsendes til TR. 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

10. Sagsbehandler    

Referat: 

11. Senere indkomne sager  

Referat: 

12. Meddelelser 
 

 

Referat: 
KS døgn afholdes den 26.-27. november 2015 

13. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


