
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag d.19.9.2019 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann,  LI/Line Illum, AO/Anders Ousen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-22.8.19 

 

Referat: Referat godkendt. 

1. Kredsens økonomi -status 

 

Referat: Gennemgået og status er at budgetperioden følger en 

fornuftig linje. 

2. Kongres 2019 -praktiske forhold, næstformandsvalg(se oplæg) og foreløbigt 

politisk indhold, se bilag 

 

Referat:6 tr er tilmeldt som besøgende på kongressens første dag. 

Alle praktiske forhold i forhold til dette er der styr på.  

Punkter fra kongresdagsordenen: 

- Folkeskoleidealet – dlfs politiske bud på 

hvilken skole vi ønsker.  

- Gearet til fremtiden. Foreningens øko-

nomi kræver handling. Retfærdig sagsbe-

handling. 

- Vedtægtsændringer. 

- Valg af formand og næstformand. Der er 

kun en der stiller op til formandsposten, 

men to kandidater til næstformandspo-

sten. Vi vender de to kandidater i tr-

gruppen.  

3. Budget 2020 i Fredericia -seneste nyt og strategi videre frem 

 

Referat: I næste uge kommer de første budgetdele, der kræver 

gennemgang og høringssvar. Vi inddrager tr-gruppen i denne del, 

og opfordrer til at etablere lokale svar.   

4. Rådgivningsundersøgelse -Undersøgelsens resultater    

 

Referat: Undersøgelsen er gennemgået, resultatet ligger i den 

rigtig gode ende, og der er ikke grund til yderligere handlinger i 

denne forbindelse. 

5. HS valg  -status og planlægning i forhold til afstemningen. 

 

Referat: Høj stemmeprocent på 90 gør at kredsen bliver vært for 

lidt brød eller lignende.  

6. Kursusplan -se udsendelse 057 

 

Referat: Kataloget er gennemgået og overvejet i forhold til hvem 



det kunne være givtigt at sende afsted.  

7. Åbent kursus - 

 

Referat: Programmet er gennemgået, invitation sendes fredag d. 

20. september, der er 14 dages tilmeldingsfrist, og indbetaling før 

efterårsferien.  

8. Tilbagemelding fra tovholdermø-

det arb. miljø 

- 

 

Referat: Det kunne være en mulighed at arbejde med det bære-

dygtige arbejdsliv. DLF kommer med krænkelsesfolder, som kun-

ne være interessant i forhold digitale krænkelser. 

9. Konsulent    

Referat: 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 

10 pro – Fredericia lærerkreds og bestyrelsen for 10’ende har 

sendt et høringssvar i forhold til oprettelsen af dette tilbud. Der er 

blevet lyttet til dele af dette, men tilbuddet oprettes. Det stemmer 

ikke overens med at folkeskolen skal være det naturlige førstevalg.   

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


