
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag d. 25.06.2020 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, MF/Marianne Herlufsen, KD/Katrine Siri Damkier,  LI/Line Illum,  MW/Mette Wichmann 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referater 

 

- Sidste referat er vedhæftet. 

 

Referat: 

2. Region - Opsamling på proces omkring afskedigelser på CKV 

Odense. 

 

Referat: 

- En gennemgang af hele processen omkring afskedigelser på 

CKV Odense. Det endte med 4 afskedigelser, kun en in-

denfor vores overenskomstområde, heldigvis ikke et med-

lem af DLF.  

3. 7000 stemmer - Samle input i fht. Corona til et fælles skriv fra kredsen.  

 

Referat: 

- Nødundervisning – Elevernes behov ikke faget. 

- Indflyvning ikke samme mødetidspunkt – man kan komme i 

skole roligt.  

- Kortere skoledag, samme ressource. 

- Mindre hold. 

- To-lærer-ordning. 

- Bedre rengøring – fokus på hvordan det skal rengøres. Min-

dre smitterisiko.  

- Hygiejne muligheder for børn og voksne. 

- Online-møder øger effektiviteten og efter behovet ikke en 

mødeplan. 

- Klare retningslinjer for hvor man kan bevæge sig. 

- Store elever mangler frihed til at være uden opsyn. 

- Lærernes manglende mulighed for pause. Daglige kollegiale 

forbindelser.  

- Ude-undervisning har fungeret godt, når vilkårene har været 

for at gennemføre det. 

- Onlineundervisning – Lektiehjælp, støtte til særlige elever, 

som har svært ved tilstedeværelsen, omkring prøveperio-

der og forberedelse til dette.  

- Forældre ikke kommer på matriklen til aflevering og af-

hentning. 

4. Uddannelse og tid - Opsamling fra TR-mødet, samt beslutning om handling på 

baggrund af dette.  

 

Referat: 

- På næste TR-møde skal vi opfordre til at alle LMU’er arbej-



der med retningslinjer for brugen af videreuddannelses-

midler.  

- Vi laver et skriv til TR, som vi ønsker de behandler i faglig 

klub.  

5. Skolestart - Hvordan er opstart efter ferien? Der foreligger evt. en plan 

vi kan forholde os til. Vedhæftet er de nyeste retningslinjer 

fra UVM. 

 

Referat: 

- Kommunen laver et skriv om hvordan de forventer skole-

opstarten. Per og Line deltager på møde med forvaltningen 

i forhold til input.  

 

6.  Sommerplanen på kontoret - Udlevering af koder og nøgler til kredsen.  

   

Referat: 

- Ren praktik. Plan gennemgået og nøgler/koder udleveret.  

7. Spilleregler i kredsen - Drøftelse af hvordan vi har arbejdet indtil nu, og hvordan 

vi vil arbejde fremadrettet.  

 

Referat: 

- Vi har internt diskuteret hvordan vi ønsker at udføre vores 

fælles opgave.  

- Forretningsorden er gennemgået, den vedtages officielt på 

næste møde.  

8. GF-evaluering - Beslutning om ændringer i forhold til næste års afvikling. 

Vi skal overveje hvor vi skal afholde GF 2021 

 

Referat: 

- Vi vil gerne afholde samme sted som vi før hen har gjort. I 

forhold til valg 2022, skal vi have nogle erfaringer med. 

Christian laver en husk til næste GF på køreplanen for GF.  

9. Specialtilbud i folkeskolen 

Fredericia 

- En drøftelse omkring omfang og udvikling. Herunder også 

en drøftelse omkring løn holdt op imod vores vedtagne 

lønforhandlingsgrundlag, omkring kollektiv løn.  

 

Referat: 

- Vi fastholder vores holdning omkring løn og at al arbejde 

er lige meget værd. Centrale overenskomsttillæg kan vi 

ikke ændre. 

- Vi har haft en generel drøftelse om udviklingen af mellem-

tilbud på distriktsskolerne. Herunder opstart af bhv. Klas-

ser på matrikler. Vi vil kigge nærmere på hvordan kvalite-

ten og beskrivelsen af dette.  

10. Konsulent -  

Referat: 

11. Senere indkomne sager - Amr valgt til FMU. Bitten Ottesen. 

- Skriv ud til TR omkring ferie.  

Referat: 

12. Meddelelser  



 Referat: 

13. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


