
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den.10.10.2019 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. 

Afbud: LI,  

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-19.9.19 

 

Referat: Godkendt 

1. Kongres 2019 -opfølgning, folkeskoleideal 

 

Referat: 

Der er ingen bemærkninger i fht. den praktiske afvikling. 

Indhold fra kongressen: 

Beretningerne: Kommer ganske udemærket omkring i fht. de om-

råder, der er behandlet i løbet af året, og hvad der venter forude. 

Tonen var nogenlunde skarp, og præcis. 

Folkeskoleideal: Vi skal have arbejdet videre med folkeskoleidea-

let. Hvordan griber vi den opgave an. Vi laver en intro på åbent 

kursus, derefter skal TR-gruppen inddrages i det videre arbejde. 

Vi vil internt se på brugen i fht. evt. arbejdstidsaftale, koncernæn-

dring, politiske drøftelser etc. 

Forberedelse af periodeforhandling: Stormøde for TR d. 17. de-

cember, denne dato skal ud når den er konfirmeret. Der skal i for-

længelse af dette holdes nogle klubmøder, kredsen vil rigtig gerne 

være med på disse klubmøder. Drøftes med TR. 

Gearet til fremtiden: Det er især debatten omkring det decentrale 

og centrale der er udfordringen her. Hvordan løses denne proble-

matik? 

Vedtægtsændringerne:  

Fraktion 4 først kontingentfri efter 12 år. 

Mulighed for 2 årige generalforsamlinger, vi vurderer at vi ikke 

ønsker at benytte denne mulighed.  

Nedstemning af 4 årige valgperioder for delegerede. 

Budget: 

Vedtaget trods underskud. 

Næstformandsvalg: Et tæt valg, som ikke betød nogle ændringer i 

formandsskabet.  

 

2. Budget 2020 Fredericia -status 

 

Referat: 

Høringsperioden er slut, der er en stor mængde høringssvar i fht. 

andre budgetfremlæggelser. 

Budgetforhandlingen går i gang nu og løber hen over uge 42. 

3. Åbent kursus - 



 

Referat: 

Der er 85 tilmeldte til kurset, der er åbnet for betaling for alle til-

meldte.  

Programmet er på plads, der er styr på de praktiske foranstaltnin-

ger. 

4. Fælles mål  

Referat: 

Vi har lavet en forespørgsel til forvaltningen, hvor vi spørger ind-

til processen, der er endnu ikke en endelige afgørelse på proces-

sens videre forløb. 

5. Temperaturmåling Gennemgang og drøftelse 

 

Referat: 

Hele temperaturmålingen er gennemgået, vi har drøftet input og 

hvordan at vi har andre perspektiver på en række konklusioner i 

målingen.  

6.   

Referat: 

7.   

Referat: 

8.   

Referat: 

9. Konsulent    

Referat: 

10. Senere indkomne sager  

Referat: 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


