
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 1.9.2016 kl. 12.30 – 16.00 
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-11.8.16 

 

Referat: 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

1. Bankskifte -endelig beslutning 

 

Referat: 
Fredericia Lærerkreds beslutter enstemmigt at skifte bank fra 
Den Danske Bank til Lån&Spar. 
 

2. Budget 2017 -status 

 

Referat: 
Budgetforslaget er kendt og Fredericia Lærerkreds har indsendt 
høringssvar, og der er andre høringssvar på vej. 
Budgetforhandlingerne er i gang. Intet tyder på, at der bliver stil-
let spørgsmålstegn ved de 14,8 mio. til skoleområdet. Der er mu-
lighed for yderligere 7,5 mio. til børn og uddannelse. 
Der er ikke rigtigt sat midler af til anlæg, men der kan muligvis 
findes nogle i forhandlingerne. 
Budgettet forventes snart færdigforhandlet. 
 

3. Børn og Unge politik -status fra første møde, vores vinkler  

   

Referat: 
Det anbefales at være med i FB-gruppen ”Ny børne- og ungepoli-
tik på vej” 
30-08-16 var der inviteret til en indledende drøftelse om en ny, 
sammenhængende børne- og ungepolitik i Fredeicia. 
Der er lavet en procesplan med inddragelse af alle interessenter. 
I hvor høj grad inddragelsen vil blive brugt er ikke helt klart. 
Fredericia Lærerkreds vil gå ind i det og vil opfordre medlem-
merne til det samme. 
 

4. Kongres 2017 -politiske drøftelser og praktiske forhold   

 

Referat: 
Praktisk: de delegerede tager til Kbh mandag eftermiddag for at 
deltage i formøde med hovedstyrelsesmedlem Kenneth Nielsen. 
Tirsdag formiddag støder resten af KS til. 
Gennemgang af kongresudsendelserne indtil videre. 



Der skal bl.a. arbejdes med et nyt skoleideal. Det er meningen, at 
kongressen skal være en opstart på en bred debat blandt med-
lemmerne. 
Medlemmernes arbejdsliv er også et punkt på kongressen. 
Desuden er der vedtægtsændringsforslag i forhold til fraktion 4’s 
årsmødes placering. 
Sidste punkt er Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund. I 
punktet ligger bl.a. at vores arbejdsliv er blevet længere og mere 
presset, og hvad gør vi for at lave sikkerhedsnet under vores med-
lemmer. 
 

5.  Velfærdsalliancen -demonstration 15.9 

   

Referat: 
Fredericia Lærerkreds er teknisk arrangør. Tale ved borgmester 
Jacob Bjerregaard. 
Medlemmerne opfordres til at deltage. 
Arrangementet afholdes 15-09-16 kl. 16-17. 
Se mere på veldfærdsalliance.dk 
 

6. Skæv fratræden, DSA, lærings-
vejledere, trainee og høkerregel 

-opfølgning 

 

Referat: 
Der arbejdes på en opfølgning af fratræden uden for skoleårets 
skift i forhold til opgørelse af arbejdstid og tillæg - herunder un-
dervisningstillægget. 
 
Det ser ud til, at Fredericia Kommune hidtil ikke har udbetalt det 
centralt aftalte tillæg for undervisning i dansk som andetsprog. 
Kredsen arbejder på det sammen med kommunen. 
 
Kredsen ser på læringsvejledernes vilkår. 
 
I Fredericia har vi en Trainee-lærer. Fredericia Lærerkreds har 
undersøgt nogle uafklaretheder i forhold til ansættelsesforhorhol-
det i forbindelse med trainee-lærerstillinger. 
 
Der er nået en afklaring for de lærere der blev pensionerede i 
september ’15. I forhold til høkerreglen, som har været anvendt i 
Fredericia, fik de for lav en pension. Nu er det afgjort, at pensi-
onsydelsen for disse hæves. 
 

7. Åbent kursus og Rasmus Willig -orientering 

 

Referat: 
I forbindelse med en aftale mellem Rasmus Willig og bl.a. DLF 
kommer der 17-01-17 et arrangement med Rasmus Willig, hvor 
Fredericia Lærerkreds har et antal pladser. 
 
Invitationen til Åbent Kursus er sendt ud til TR. Nu afventer vi 



tilmeldinger. 
8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 
 

9. Sagsbehandler    

Referat: 
Intet til referat. 

 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 
Kredsen indkøber en Ipad, som udlånes til kredsstyrelsesmed-
lemmer, der ikke har en til rådighed via ansættelsen. 
 
Ledere, TR og AMR opfordres til at deltage i et KL og LC arran-
gement i Herning 14-11-16 om arbejdstid. Der bliver sendt mate-
riale herfra til TR, særligt mhb evalueringen forinden. 
 

11. Meddelelser 
 

 

Referat: 
Intet til referat. 
 

12. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 
 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


