
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den.8.10.2020 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum, MW/Mette Wichmann, KD, Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referater 

 

-17.9.20 

 

Referat: 

Referaterne fra den 10. og 17.9 godkendt. 

2. Kredsens økonomi -kvartalsregnskab 

 

Referat: 

Katrine har gennemgået regnskab, der er ikke alarmerende poster, 

men en række poster især omkring kursus og medlemsaktiviteter 

der er begrænset.  

3. Kredsen arrangementer -arrangementer i forhold til covid 19? 

 

Referat: 

TR-juleafslutning – Vi aflyser den sociale fysiske del, forsøger at 

lave noget online banko.  

KS-døgn – Vi fastholder og afholder dette. 

TR 112 – Vi vil gerne gennemføre, hvor vi samler Corona-sikkert. 

Pensionist-arrangement - Det afgør de selv i pensionist udvalget.   

Møder generelt – Vi afholder KS-møder fysisk. TR-møderne vur-

deres ud fra indhold og altid med mulighed for online deltagelse.  

4. HMU møde og møder med 

Børn og Unge chefen 

- Orientering 

 

Referat: 

Ekstraordinært FMU, vi skal tage en beslutning frem mod 31/12-

20. Vi skal drive skole mest sikkert, og fokus på kerneopgaven.  

5. FKS forslag - Det fremtidige samarbejde, forslag 

 

Referat: 

Forslaget om at lave 3-4 møder hen over året. Med temaerne arb. 

miljø, pædagogiske forhold, kongresforberedende. Vi er som så-

dan opbakkende til denne model, men der er et økonomisk per-

spektiv som kan være svært for os i fht. frikøb.  

6. FH lokalstruktur -orientering, perspektiver, se 092 

   

Referat: 

Der er kommet et nyt forslag, hvor der er et FH-trekanten. Vi skal 

i samarbejde med de andre kredse, gå efter og være en del af sek-

tionsbestyrelsen. Samt involvering i de lokale kommunale udvalg. 

Spørgsmål med den regionale vinkel?  

7. Fredericia kommunes budget 

2021 

- Orientering, perspektiver og indsatser, se bilag. 

 



Referat: 

Vi har gennemgået de forskellige mulige effekter: 

- Vi skal have fokus på at påvirke udmøntningen af budget-

tet i flere stillinger.  

- At økonomiske modeller ikke blot bliver en omfordeling 

af midler, men at de udmøntes med en større grundtilde-

ling.  

- Det er positivt at der sættes en prioriteret pulje af til vide-

reudvikling.  

- Task-force Kirstinebjerg: Vi vil opfordre til at de lokale 

tillidsvalgte inddrages i task-forcen.  

8. Psykisk arbejdsmiljø, be-

kendtgørelse 

-orientering, perspektiver og indsatser, se 091 

 

Referat:Udsat 

9. Konsulent -orientering om status og udvikling   

Referat: 

Kort gennemgang fra Inger. 18 aktive sager - sygemeldinger. Ni-

veauet ligger indenfor det vi plejer. Vi har obs. på tiden mellem 

sygemelding og evt. afskedigelse.  

10. Senere indkomne sager Punkter til næste gang: 

DLF-insite. 

Psykisk arbejdsmiljø, bekendtgørelsen 

 

Referat: 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


