
Referat af KS-møde torsdag den 20.8. 2015 kl. 12.30 – 16.00 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-25.06.15 

 

Referat: 
Referat godkendt. 

 

1. Omprioriteringsbidraget og bud-
get 2016 

- 

 

Referat: 
Der er budgetseminar med deltagelse af HMU i uge 35. 

Gennemgang af Fredericia Kommunes ”effektiviseringsstrategi”. 

Dette skal behandles på HMU-møde 21-08-15. 
 

2. Forståelsesaftale -implementeringsstatus og fortsatte strategi 

 

Referat: 
Der er sendt liste over opmærksomhedspunkter ud til TR, og næ-

sten alle svar er indkommet. 

Lejrskoler er generelt på opgaveoversigterne. 

733-gennemsnittet ser ud til at holde. 
Opgaveoversigtsskabelonen er ikke implementeret alle steder. 

Fremadrettet vil KS have fokus på nyansatte, rådighedspuljer, 

arbejdspladser, sammenhængende undervisningsblokke, dag-til-

dag forberedelse, mulighed for at hjemtage opgaver, årshjul for 

LMU, prøveafvikling og deltidsansatte. KS vil fortsat holde øje 

med opgaveoversigterne. Prioritering af emnerne tages sammen 

med TR-gruppen.  

 

3. Åbent kursus -program mv.  

   

Referat: 
Gennemgang af programmet. Invitationen udleveres til TR i uge 

35. 

 

4. Økonomi -status, se bilag  
 

Referat: 
Gennemgang af forbruget med status på 1. og 2. kvartal. 

I forhold til nyansatte skal vi huske at gøre opmærksom på med-

lemskab af foreningen. 

 

5. Kongres 2015  -seneste nyt 

-drøftes med TR 
   

Referat: 
Gennemgang af kongresudsendelserne samt orientering fra kon-

gresforberedende møde. 



OK15 og OK18 bliver et emne. Der ligger også en mulig fusion 

mellem FTF og LO. Voksenspecialområdet, flygtningebørns un-

dervisning, selvejende institutioner, dagpengereform og en mulig 

fusion af alle undervisere kan alle blive temaer. 

Der er forslag om at bruge Folkeskolen (fagbladet) til at publicere 
forskningsresultater. 

Kontingentet ønskes holdt i ro. 15 stillinger i sekretariatet er ned-

lagt, og 2 hovedstyrelsespladser foreslås nedlagt.  

 

6. FMU -arbejdsgruppe, samspil HMU-FMU-LMU 

 

Referat: 
Orientering. Der skal udarbejdes en skabelon for dagsorden og 
referat, der er medvirkende til at sikre, alle væsentlige punkter 

bliver behandlet. Tidligere inddragelse er et element, og der vil 

blive indført et årligt møde mellem FMU og repræsentanter fra 

LMU’erne, ligesom der er et dialogmøde mellem HMU og 

FMU’erne. 

Forslag til punkter til næste FMU-mødes dagsorden debatteres. 

 

7. Hovedstyrelsesvalg -stillerliste, hvem? 
 

Referat: 
Tilkendegivelse af hvem der er stillere for Kenneth Nielsen, Es-

bjerg. Det tages med videre til TR-mødet.  

 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook Se hjemmesiden  

 
Referat: 
Der bliver arbejdet på hjemmesiden løbende med inspiration fra 

andre kredse. 

 

9. Sagsbehandler Statistik   

 

Referat: 
Intet til referat. 

 

10. Senere indkomne sager Lokallønsforhandlinger. Hannerup Park 

 

Referat: 
Fredericia Lærerkreds har forhandlinger om lokalløn med Frederi-

cia Kommune i efteråret. Der er ikke afsat midler til lokalløn. De-

bat om ønsker til forhandlingerne. 

Hannerup Park. Problematik i forhold til mødedeltagelse fra det 

ene bestyrelsesmedlem, der ikke kan passe møderne ind i forhold 
til arbejde. De to eksisterende suppleanter har samme problema-

tik. Kredsstyrelsen arbejder på at finde en anden kandidat til ud-

pegning. 

 

11. Meddelelser  



 Referat: 
Intet til referat. 

 

12. Eventuelt  

Referat: 
 

     

Med venlig hilsen 
Per Breckling/Ullis W. Johansen 


