
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 9.5.2019 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UW/Ullis W. Johansen, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum 

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

Afbud: UWJ, 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-4.4.19 

 

Referat: Intet at bemærke.  

1. Budget 2019 implementering og 

folkeskolejustering lokalt 

-drøftelse 

 

Referat: De 6 mio. er fordelt. 2 mio. til fritid, 4 mio. til mel-

lemtrinnet. Der afholdes en inspirationsdag d. 3/6 fra 15-17 for 

mellemtrinslærere i hallen Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej.  

Der skal være et kvalitetsløft at understøttende uv. Dette gælder 

både lærere og pædagoger, vigtigt at løfte dette på alle niveauer.  

Skoler der har gæld, bruger ikke de ekstra midler til at betale den-

ne.  

Skolebestyrelser og skoleledelse skal forklare hvad midlerne bru-

ges til til Børn og Skoleudvalget. Det skal bruges til flere ansæt-

telser.  

 

2. Kredsens struktur, opgaver og 

frikøb i 2019-20 

-bilag vedlagt 

Referat: 

Drøftede PB´s forslag. Vi tager endelig beslutning til næste møde 

d. 16/5 

3. Mødekalender -endelig udgave vedlagt 

Referat: 

Vedtages endeligt.  

4. Ny ungeenhed og proces omkring 

stabe 

-orientering   

Referat: 

Processen fortsætter, indtil nu en positiv proces.  

5.  HMU -seneste møde 

Referat: 

Der er fortsat pause ift. ledelse og administration.  

Der kan dispenseres af kommunaldirektøren.  

HMU støtter ikke en Whistleblower ordning i Fredericia kommu-

ne, der opfordres til at bruge de tillidsvalgte. 

Orientering om terror alarmer. Her rejste medarbejdersiden pro-

blematikken ift. at medarbejderne ikke har en medarbejder telefon 

og derfor ikke kan bruge en app på telefonen!  

6. Kredsøkonomi -status  

Referat: 

Gennemgået, vi følger budgettet. Enkelte punkter undersøges 

nærmere. 

7. Folketingsvalg 2019 -vores indsats, se udsend 027 



Referat: 

Udgangspunkt i børnene når vi udtaler os.  

Vi vil lave spørgsmål til kandidaterne. (inklusion, forkort skole-

dagen, klassekvotient, udgift pr. elev) 

Kredsen afholder ikke et valgmøde, men opfordrer alle til at del-

tage i debatten både fysisk og på netttet. 

8. Arbejdstidsaftale -sidste nyt 

Referat: 

Stadig uvist hvornår den kommer.  

9. Region og SOSU -orientering 

Referat: 

Udsat 

10. Konsulent    

Referat: 

11. Senere indkomne sager  

Referat: 

12. Meddelelser 

 

 

Referat: 

Vi har holdt pensionsmøde med Lån og Spar, der var 38 tilmeldte. 

Lokallønsaftalen er underskrevet, teamkoordinatortillægget er 

væk.  

Da ferieloven er blevet lavet om, skal vi i gang med at lave en 

aftale for ferieaftalen for sommeren 2020, vi drøfter dette med 

samarbejdspartnerne.  

   

13. Eventuelt  

Referat: 

Alle bedes tjekke mødevirksomhed ift. KS og TR møder – ifb. 

prøveperioden.  

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Line Illum 


