
Referat af KS-møde torsdag den 6.10.2016 kl. 12.30 – 16.00 

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

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-1.9.16 

 

Referat: 
Referat godkendt uden kommentarer. 

 

1. Budget 2017 -status 

 

Referat: 
Klassekvotienter debatteres i det politiske udvalg. 

Glidende overgang fra børnehave til skole stopper muligvis, da 

der på nuværende tidspunkt ikke er pladsmangel i børnehaverne. 

Der sættes fokus på, at alle børnehaverne fremhæver folkeskolen 

som det naturlige og gode skolevalg. 

Der rettes fokus på de elever, der ikke opnår henholdsvis 2 og 4 

for at opfylde optagelseskravet til ungdomsuddannelserne. 

Analyse af ungemiljøer afventes i forbindelse med budgettet. 

Vi forventer at blive inddraget i forbindelse med mulige løsninger 

af indeklimaeudfordringerne, herunder en inddragelse af TR og 

AMR.. 

Kravet om linjefagskompetence i 2020 debatteres. Det undersøges 

i FMU, om der foreligger en plan. 

Implementeringen af tiltagene i budgettet følges. 

2. KL/LC opfølgning bilag 4 og for-
ståelsesaftale 

-proces, indhold og perspektiver. Herunder opgaveoversigtsstatus. 

 

Referat: 
Husk tilmelding til regionalt dialogmøde i Herning 14/11! Husk 

den lokale evaluering på skoleniveau!  

PB er i gang med at se på skolernes opgaveoversigter. 

3. Ny Børne- og Ungepolitik -emner, vinkler  

   

Referat: 
Der er i øjeblikket igangsætningsmøder på byens distriktsskoler. 

Følg evt. med på facebookgruppen. Træk i de rigtige tråde (Fol-

keskolens formål): dannelse, dannelse, dannelse…. 

4. Skolepolitisk forum -deltagelse og ideudvikling  

 

Referat: 
Kredsen er indbudt. PB deltager. 

5. Løntjek  -vores indsats 

   

Referat: 
Uge 43-46. I ”Nyt fra kredsen” tilbydes løntjek på kredskontoret. 

Desuden facebook og hjemmeside. 

6. Bruttoskat ordning -beslutning 

 



Referat: 
Vi indgår ikke i nogen bruttoskatteordning. 

7. Kursusplan -se kredsudsendelse 

 

Referat: 
Er udsendt. Ikke noget aktuelt ønske om fælles kursustiltag. 

Man kan dog tilmelde sig individuelt fra TR og KS af. 

8. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet at bemærke. Se dog pkt. 5. 

9. Konsulent    

Referat: 
Intet at bemærke. 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 
Afklaring af forhold for trainees og deres ansættelsesforhold. 

Klarhed om ”Skæv fratræden” ved at falde på plads. 

Rotationsprojektet stadig udfordret men der arbejdes på nye løs-

ninger, som kan sikre en vellykket gennemførelse af projektet. 

Det er ifølge KL frivilligt at dele udviklede læringsforløb. 

11. Meddelelser 
 

 

Referat: 
CJ gennemgår regnskab i forhold til budgettet, det ser fint ud. 

12. Eventuelt  

Referat: 
 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Jørgen Vesterlund Jensen 


