
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 22.10.2020 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 

 

08.10.20 

 

Referat: 

Det er godkendt 

2. Arbejdstidsaftale A20 Første forhandlingsmøde, herunder fremadrettede perspektiver. 

 

Referat: 

Webinar – hvor alle parter er inviteret til at deltage. Vi mødes på 

skoleniveau, eller distriktsniveau. Magnus kommer på kredsen og 

ser den tirsdag d. 26. oktober kl. 12.30-14.00. Det er vigtigt at alle 

ser det samme. 

 

Vi har haft indledende drøftelser, en rigtig god start på det frem-

adrettede arbejde med A20. Der meldes en procesplan ud. Der 

laves en plan hvor også kredsstyrelse og distrikts-tr inddrages i 

processen. Vi ser det som en fordel at en stor del af vores fagligt 

valgte bliver en del af arbejdet. 

3. DLF InSite Brugen af DLF InSite i Fredericia Lærerkreds 

 

Referat: 

Vi bruger ikke mere tid end vi tidligere har gjort på denne indsats. 

Så længe funktionerne er som de er, vil vi ikke bruge mere tid på 

det. 

4. Psykisk arbejdsmiljø, be-

kendtgørelse 

Orientering, perspektiver og indsatser, se 091 

 

Referat: 

Den nye bekendtgørelse giver nogle muligheder for vores med-

lemmer. Der er en række forhold i læreres ansættelse som tilgode-

ses. Der skal stadig være nogle afgørelser og sager. Men fremad-

rettet skal vi have fokus på arbejdsskader omkring de psykiske 

faktorer og selvfølgelig i særdeleshed forebyggelsen heraf. 

5. Evaluering af periodefor-

handlingerne 

Den lokale evaluering til brug for DLF 

 

Referat: 

Det skulle have været mere klart hvilket forhandlingsgrundlag, 

man gik ind til forhandlingen på. En mere nuanceret fremstilling 

af fordele og ulemper i aftalen. En bedre debat om fordele og 

ulemper. Periodeforhandlinger er ikke en vej at gå. Vi kan ikke 

vurdere de forhandlingsmæssige aspekter og fordele. Men for-

handlinger i den danske model har et pressionsmiddel, det er væk.  

6. OK 21  Status fra kongres til nu 

 



Referat: 

Procentuelle lønstigninger, men med en skævvridning mellem de 

faglige organisationer. 

Reguleringsordningen ser ud til at give en negativ vækst. Det er 

ikke endeligt, men det peger på en mulig lønnedgang. 

7. Covid 19 Aktuel status 

 

Referat: 

Se på hvordan aktiviteter frem til 31.12.2020 kan laves anderledes 

eller aflyses.  

Vaccine-mængden er ikke stor nok til at ansatte kan få det tilbud. 

8. Konsulent  

Referat: 

9. Senere indkomne sager Nyt brevpapir 

 

Referat: 

Vi laver en slogan konkurrence, med en afstemning. 

10. Meddelelser 

 

 

Referat: 

11. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


