
  

Til KS og TR      8.4.2016 

Referat af KS-møde torsdag den 7.4.2016 kl. 12.30 – 16.00 

Afbud: JVJ 

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-17.3.2016 

 

Referat: 
Referat godkendt 

 

1. Forsikringsgennemgang -Nytegning? 

 

Referat: 
Gennemgang ved CKJ. Nyt forsikringstilbud fra Danske Forsik-

ring. Tilbuddet er en anelse billigere inklusive en cyberforsikring 

(som vi ikke har nu), tilbuddet har en lidt anden dækning og en 

bindingsperiode på 5 år. 

KS beslutter at blive i forsikringsselskabet Runa, som vi har god 

erfaring med.  
I Runa har vi en ret dyr frivillig arbejdsulykkesforsikring. Det skal 

undersøges om den er nødvendig, og hvad den egentlig dækker. 

 

2. Mødekalender -se bilag 

 

Referat: 
Gennemgang af forslag til mødekalender for skoleåret 16/17. 

Med enkelte ændringer godkendes den. UW afleverer ændringer-
ne til sekretæren. 

 

3. Skoleårets planlægning -udsend 015 

-personalesituationen 

Referat: 
PB gennemgår et oplæg til TR vedrørende skoleårets planlægning. 

Oplægget er en omskrivning og tilpasning af materiale fra hoved-

foreningen (udsendelse 15), så det passer bedre til virkeligheden i 
Fredericia. Gennemgang af skabelon til opgaveoversigten. 

Personalesituationen i Fredericia er den, at der bliver enkelte for-

flyttelser og nogle nyansættelser. 

Debat i forhold til det nye skoleår og holddannelser. Fredericia 

lærerkreds forventer at holddannelser forvaltes efter foleskolelo-

ven. 

 

4. Kreds 112 medlemsundersøgelse - forslag og udarbejdelse 
   

Referat: 
Kredsstyrelsen har besluttet at lave en medlemsundersøgelse i 

januar 2017, med mulighed for offentliggørelse i februar 2017. 

Vejle Lærerkreds’ medlemsundersøgelse og DLF’s centrale med-

lemsundersøgelse kan bruges som inspiration. 

Brainstorm over temaer. Ud over arbejdsvilkår ønsker vi at spørge 



til medlemsarrangementer. Undersøgelsen skal målrettes både de 

kommunale, regionale og statslige medlemsgrupper. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe foreløbigt bestående af LK, UW 

og CKJ. Arbejdsgruppen udarbejder forslag. Første forslag skal 

være klar inden sommerferien. 
KS overvejer om det skal være en tilbagevendende undersøgelse. 

 

Resultaterne af DLF’s centrale medlemsundersøgelse gennemgås. 

Disse vil vi lade indgå i arbejdet med det kommunale budget. 

 

5. Velfærdsalliancen og 12, maj de-
monstration 

- se tidligere udsendt  

 

Referat: 
PB forhører sig i fagforeningerne, om nogen vil stå i spidsen for 

arrangementet. Fredericia Lærerkreds vil naturligvis bakke op. 

 

6. Kredsens arbejdsopgaver og til-
hørende frikøb 

-fordeling heraf, bilag kommer 

   

Referat: 
Gennemgang af opgavebeskrivelser.  

Beslutning om struktur og opgavefordelingen udsættes til næste 
KS-møde. 

Kontorbemanding vedtaget. 

 

7. Forretningsorden -ny udgave vedlagt 

 

Referat: 
Forretningsordenen er godkendt. 

 

8. HMU og FMU -udsat fra sidste møde 

 

Referat: 
HMU: Kommunens regnskab ser pænt ud. 

Der er kommet ny vejledning om ytringsfrihed for ansatte. Den 

ændrer ikke noget indholdsmæssigt. 

KL har lavet en vejledning om politianmeldelser i forbindelse 

med vold, men HMU vil vente på Justitsministeriets lovede vej-
ledning. 

 

9. Budget 2017 - udsat fra sidste møde 

 

Referat: 
Der i øjeblikket en enighed blandt Fredericia skolevæsens interes-

senter om, at grundtildelingen/normeringen bør bedres.  

Budgetdrøftelserne er i fuld gang. 
 

10. DLF’s medlemsundersøgelse -udsendelse 021 

 

Referat: 
Se punkt 4. 

 

11. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 

 



12. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

13. Senere indkomne sager Kursus 19-04, Arbejdstidskonference, Trainee læreruddannelsen, 

TR sommerafslutning 

Referat: 
Vores udfordring til kurset er hvordan vi involverer alle med-

lemsgrupper og får dem til at føle sig som en del af fællesskabet. 

Fælleskørsel aftales over mail. 

UW refererede fra arbejdstidskonferencen 4.-5. april i København. 

UC Lillebælt opretter i samarbejde med Vejle Kommune en Trai-

nee læreruddannelse. De studerende ansættes i en deltidsstilling. 

UC Lillebælt vil gerne udvide kredsen af samarbejdspartnere - 
bl.a. Fredericia Kommune. 

Forslag om at sommerafslutningen for TR bliver en tur til Flens-

borg med TR-møde i bussen. TR forhøres om interesse på næste 

TR-møde. 

 

14. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Intet til referat. 
 

15. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


