
  

Til KS og TR  

Dagsorden for KS-møde torsdag d. 6.2.2020 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 

 

9.1.2020 

 

Referat: 

Vi ændrer punktet om hjemmesiden, til at være ikke kun telefon-

nummer, men også navne. 

1. Kongres Info og opsamling. Skulle der være noget materiale fra kongres-

sen, sendes det d. 5. februar.  

 

Referat: 

Hovedstyrelsens indstilling til vedtagelsen, blev lettere redigeret i 

formuleringer omkring kvalitet i undervisningen, ledelsesrummet 

og aftalebaseret tilgang. Der var stor opbakning til vedtagelsen. 

Christian undersøger nærmere i punktet under evt. angående kam-

pagnen ”det offentlige støtter de private.” Per tager fat i lokale 

repræsentanter for det private. Vi støtter den øvrige fagbevægelse 

i OK 20 

2. Koncerndirektør Seneste info omkring ansættelsen 

 

Referat:  

Peter Mikael Andreasen er ansat som direktør for det nye børn og 

unge direktør. Per kontakter ham i forhold til om han vil komme 

på vores generalforsamling som gæstetaler. 

3. Generalforsamling Gennemgang og tjek. Vedtægtsændringen er vedhæftet, den er  

 

Referat: 

Vedtægtsændring omkring TR-valg er gennemgået, Christian står 

for motivationen af denne del. 

Per kontakter dirigenten. 

Resten af planlægning og program er tjekket af. 

4. Skriftlig beretning Rettelser medbringes, den er allerede udsendt og vedhæftes ikke 

som bilag. 

 

Referat: 

Godt udkast der kan sendes rettelser indtil tirsdag i uge 8. Derefter 

udarbejdes den endelige skriftlige beretning.  

5. Budget implementering Orientering 

 

Referat: 

Vi følger processen tæt og inviterer os med i denne proces. 

Renoveringer følges på Skolesvinget, Højmosen og Kirstinebjergs 

analyse af bygningerne, alle steder skal TR også være opmærk-



somme. 

Legepladspuljen er fordelt ud, det ser udmærket ud på skoleområ-

det. 

Chromebooks – TR skal følge denne del. 

STU – oprettelsen af et tilbud indenfor egen kommune. 

Fritidsområdet – vi har også en interesse i denne del, da det påvir-

ker vores område. 

Folkeskolemilliarden henover en flerårige periode, ikke udmøntet, 

men den skal gå til stillinger. 

Udligningsreform mangler vedtagelse – men peger i positiv ret-

ning der kan være 65 mil. ekstra kroner på vej til Fredericia kom-

mune. 

  

6. Ferie og særlig feriegodtgørelse Vedhæftet er skrivelse til TR og medlemmerne. 

 

Referat: 

Der laves en info om ændret ferieplacering i august. TR får til 

opgave at forklare sommerferien (19/20). Vi gennemgår denne del 

med TR. Derudover sendes Særlig feriegodtgørelse skrivelse ud 

til alle TR, der kan informere omkring det.   

7. Regnskab og budget CJ gennemgår og forklarer 

 

Referat: 

Regnskabet har været til revision, og det er underskrevet af kreds-

styrelsen. Der hensættes kr. 40.000,00 til kopifonden. Budgettet er 

gennemgået og godkendt. Vi skal se på hvordan vi organiserer 

vores fonde fremover.  

8. TR-112 Evaluering 

 

Referat: 

Vi er tilfredse med gennemførelsen, vi tager det op på både TR og 

AMR møde. 

9. Lokal-lønforhandlinger 

 

Status og strategi 

 

Referat: 

Vi er i den indledende fase, vi gennemgår lokalaftale for alle om-

råder.  

10. Konsulent    

Referat: 

11. Senere indkomne sager  

Referat: 

Hjemmesiden er rettet til i fht. arbejdsmiljø i henhold til kredsud-

sendelse.  

Hjemmesidedesignet opdateres centralt. 24/2.   

12. Meddelelser 

 

Referat: 

”Skrot budgetloven” vi går ikke med i noget yderligere samarbej-

de.  

13. Eventuelt  

Referat: 

     



Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


