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

Afbud: UWJ, JVJ, 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-KS møde 21.11.2015, herunder KS seminaret 

 

Referat: 
Godkendt 

1. Økonomi -Investeringsbeslutning 

 

Referat: 
Gennemgang ved Carsten. 
Det besluttes at overføre investeringen til ”defensiv mix”. En in-
vestering som består af obligationer og aktier, men er forsigtig 
og selvkørende.  

2. Åbent kursus? -debat og beslutning i forhold til 2016 

 

Referat: 
Åbent kursus er diskuteret med TR. 
Muligheden for at Åbent kursus afholdes hvert andet år drøftet. 
Åbent kursus hvert år bør prioriteres, men det kan vise sig at det 
er nødvendigt af økonomiske grunde at kun afholdes hvert andet 
år. 
Drøftes igen ved budgetlægning. 

3. Lokallønsforhandlinger -status på det kommunale område og videre fokus i forhold til de 

regionale og statslige områder  

   

Referat: 
På kommunalt niveau: 
På alle områder er der fulgt op på forhåndsaftaler. 
På skoleområdet er der forhandlet et rekrutteringstillæg. 
Der fortsættes med forhandling på kommunale enkelt personer i 
særlige stillinger 
 
På regionalt niveau: 
Fortsætter lønforhandlinger på CKV afd. CFH. 
 
På statslige niveau: 
Forberedelse af forhandlinger på SOSU fortsætter. 

4. Holddannelser -vedlagt TR udsendelse 014, kredsudsendelse 088 med ETNs svar 

til Viborg kommune, bilag med holddannelsestekst og bemærk-

ninger hertil  

  

Referat: 
Evaluering af holddannelse i Fredericia kommune i januar med 
alle relevante parter. 
Linje tanken i udskolingen kan videreudvikles og indtænkes i eva-
lueringen. 
De økonomiske rammer for folkeskolen i Fredericia er en afgø-
rende faktor i forhold til holddannelse. 



Fortsat fokus fra kredsens side på holddannelse. Holddannelse 
skal fremme elevernes faglige udbytte af undervisningen. 
Mulighed for at flyttet UUV-timer ind i den faglige del af skole-
dagen, giver mulighed for tolærerordning. 

5. Opfølgning i forhold til OK 15 ud 
fra TR mødets indmeldinger  

- 

Referat: 
Udskydes. 

6. Valg af delegerede GF 2016 -kredsudsendelse 091 

 

Referat: 
Der sker ikke ændringer i valg procedure for Fredericia Lærer-
kreds. 

7. Startmedlemsskab -Fredericia Lærerkreds videre indsats 

 

Referat: 
Debat om udmelding til TR ang. starts medlemskab og højere 
organisationsgrad. 
Fredericia Lærerkreds igangsætter kampagne for at få de reste-
rende mulige medlemmer ind i fællesskabet, dette gøres i tæt 
samarbejde med TR. 

8. Fredericia Byråd nyorganisering -Orientering 

 

Referat: 
Der er oprettet et uddannelsesudvalg, hvor UU og UngFrederi-
cia(10ende og Ungdomsskolen) er placeret. 
Et børne- og skoleudvalg, der skal varetage resten af skoleområ-
det. 
Fredericia Lærerkreds indgår aktivt i samarbejdet med begge 
udvalg. 

9. KORAs statusrapporter omkring 
den nye folkeskolereform 

-Debat udfra bilagene til KS seminaret 

 

Referat: 
Der kan med fordel arbejdes i LMU med handleplaner for imple-
menteringen af delelementerne i folkeskolereformen. 
Sammenfatning af rapporterne udsendes til TR.  
Rapporterne inddrages i forhold til TR112 

10. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
11. Sagsbehandler    

Referat: 
12. Senere indkomne sager  

Referat: 
13. Meddelelser 
 

 

Referat: 
14. Eventuelt  

Referat:  
     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


