
Til KS og TR 

Referat af KS-møde torsdag den 9.3.2017 kl. 12.30 – 16.00 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-5.1.17 

 

Referat: 

Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

1. Generalforsamling -skr. beretning, mundtlig beretning, resolutioner, debat og suspension af 
generalforsamlingen, endeligt budget, praktiske forhold. Vedlagt forslag til 

debatten. 

 

Referat: 

CKJ gennemgår budgettet med bemærkninger. Kontingentet foreslås fast-
holdt. Det betyder, at kontingentet går ind i sit 15. år uden stigninger. 
Gennemgang af skriftlig beretning. Med en enkelt ændring godkendes den. 
Mundtlig beretning er ikke klar til gennemgang. 
Debat om mulige emner for resolutioner og vedtagelser. PB laver udkast. 
UW’s forslag til debatoplæg godkendes.  
Der er lavet aftale med pianist, og sang er fastlagt. 
Gennemgang af praktiske forhold. 
 

2. Pejlemærker for god undervisning -se udsend 013 

 

Referat: 

Gennemgang af pejlemærkerne, hvis målgruppe bredt er undervisningsom-
rådet.  
De er meget præcist formulerede i forhold til, hvad god undervisning er og 
kræver. 
Pejlemærkerne sendes til TR og drøftes på næste TR møde. 
 

3. Medlemsundersøgelse -se vedlagte forslag  
   

Referat: 

Forslag til spørgeskema godkendt. UW retter til. Medlemsundersøgelsen 
forsøges igangsat umiddelbart før generalforsamlingen.  
 

4. Ekspertgruppen -anbefalinger drøftes, se formandsbrevet til medlemmerne på UU 

 

Referat: 

Gennemgang af ekspertgruppens anbefalinger på ungeområdet. Debat om 
mulige konsekvenser for vores medlemmer. Indtil videre afventer vi hvilke 
beslutninger, der vil blive taget på området. KS er meget opmærksomme på 
udviklingen med hensyn til PPR og UUs fremtidige situation. 
 

5. Kommunalvalg 2017  -Kredsstrategi og handlinger 
   

Referat: 

Drøftelse af kredsens mulige tiltag i forbindelse med kommunalvalget.  
Åbent Kursus d. 10-11/11 er en oplagt mulighed for at invitere til politisk 
møde med opstillede kandidater. Det arbejdes der videre på. 
Fredericia Lærerkreds vil også stille spørgsmål til byrådskandidaterne 



omkring vore medlemmers arbejdsforhold. Svarene vil derefter blive offent-
liggjort. KV 2017 vil være et tilbagevendende punkt i løbet af året. 
 

6. Data og brugen af disse i folkeskole-

sammenhæng 

-se vedlagte link som oplæg til debat 

 

Referat: 

Drøftelse af mulige faldgruber og farer ved indsamling og eventuel samkø-
ring af data. Datamængden øges og kan give mulighed for ny brug på godt 
og ondt. 
TK refererede fra styregruppemøde om Meebook. Stadigvæk mange udfor-
dringer i forhold til programmets muligheder og brugervenlighed. Det er 
stadigvæk svært at se at fordelene overstiger besværet. 
 

7. Velfærdsalliancen -ny demonstration 
 

Referat: 

Der er ny demonstration i maj mod effektiviseringer, der tidligere hed om-
prioriteringsbidrag. Fredericia Lærerkreds var medarrangør ved sidste 
demonstration, men vil give stafetten videre denne gang. Fredericia Læ-
rerkreds bakker fortsat op om velfærdsalliancen og arrangementet, når det 
er politiks og fagligt bredt funderet. 
 

8. Arbejdsmiljøstrategi -bilag fra sidste KS møde, indspark fra AMR mødet 

 

Referat: 

AMR har fået materialet med hjem og vil gerne arbejde med det sammen 
med TR. Derfor udsættes punktet. 
 

9. Kompetenceudvikling -Mål og strategi for DLF og Fredericia Lærerkreds, se udsend 018 
 

Referat: 

Gennemgang af mål og strategi. Udvælgelse af elementer med relevans for 
Fredericia Lærerkreds. Kredsen vil sætte fokus på efteruddannelsesplan. 
Drøftelse af problematikker omkring vikardækning i forbindelse med kur-
sus. 
 

10. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 

Indkaldelse til generalforsamling ligger på hjemmesiden og er oprettet som 
begivenhed på fb. 
 

11. Konsulent -status på 2017 indtil nu   

Referat: 

Status ved IØ. 
 

12. Senere indkomne sager DLF kursuskatalog 
Børne- og ungepolitik 

Referat: 

Kursuskataloget tages op på næste møde. 
Debat om begrebet robusthed i forhold til den nye Børne- Ungepolitik 
 

13. Meddelelser 

 

 

Referat: 

LK har været til møde i det forpligtende kredssamarbejde for arbejdsmiljø. 
Hun orienterede kort fra de andre kredse. 
 



14. Eventuelt  

Referat: 

Intet til referat. 
 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


