
 

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 17.09.2020 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, KD/Katrine Damkier,  LI/Line Illum, MW/Mette Wichmann, MH/Marianne Herlufsen 

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

Dagsorden: 
 
Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referat 
 

-10.9.20 
 
Referat: 
Referatet for både i dag og sidst godkendes næste gang. 

2. AMR -Orientering fra tovholdermøde og lokalt AMR møde 
 
Referat: 
Info omkring gennemgang på AMR-møde onsdag d. 16. 
september.  
Vi tager disse input med videre i arbejdet i kredsen: 

- Pres på den samlede arbejdsopgave fordi skolerne har 
samme opgaver + ekstra tilsyn. 

- Rengøringsopgave for eleverne.  
- Forskel fritid – skole. 
- Tid for AMR. 

3. Attraktiv udskoling -Orientering fra processen 
 
Referat: 

- To dages workshop. En god oplevelse, var blandet på 
tværs af faglige roller. Det gav god dynamik. Der er 
fundet frem til 5 pejlemærker, som skal være styrende for 
det videre arbejde. Efter dette skal der laves en lokal plan 
for hver udskolingsskole. Det er centralt at alle 
medarbejdere i en grad inddrages i den videre proces.  
 

4. A 20 -Gennemgang, implementeringen(se InSite), drøftelser og 
perspektiver, Aftalen vedlagt. 
 
Referat: 
Implementeringen er blevet ændret, pga. Corona. Der arbejdes 
videre på det centralt. Lokalt skal vi have en fælles intro.  
Vi har løbet nedslagspunkter i A20 igennem. F.eks, kommunal 
plan, ind. forberedelse, definition af undervisning, 
opgaveoversigt, 5 ugers frist, pulje med tid, nyuddannede, mm.  

5. Kongres 2020 -Sidste punkter på kongressens dagsorden drøftes, bilag ligger i 
linket, når de er klar.  Kongres Materiale 
 
Referat: 
Formandsvalget: 11 Morten, 9 Gordon, 2 Anders, i 
hovedstyrelsen. Pia Henriksen trækker sit kandidatur.  
 

6. Tilsyn  -punkt overført fra sidste møde 

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-september-2020


  
Referat: 
Vi går videre med en dagsorden i fht. at løfte ekstraopgaver i 
forhold til hvordan vi driver skole i en Corona-tid. Vi skal ikke 
udvikle i en tid hvor vi ikke kender omstændighederne. 

7. Lokal løn, kommunens 
områder 

-Orientering og gennemgang, principper mv. 
 
Referat: 
Generelle lønstigninger, det hele arbejdsliv, omsorgsbegrebet 
udvidet. Kom med løbende input til ideer og retninger. 

8. HMU/FMU -Ekstraordinært møde Corona 
 
Referat: 
Tilbagemelding på mødet i går eftermiddag.  

9. Konsulent   
Referat: 

10. Senere indkomne sager FH – Vi foreslår en ændring i struktur med Fredericia, Vejle og 
Kolding. 
 
Referat: 

11. Meddelelser 
 

 
Referat: 

12. Eventuelt  
Referat: 

 
Med venlig hilsen 

Per Breckling 


