
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 7.1.2021 kl. 12.30 – 16.00 - VIRTUELT 
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 

 

-17.12.2020 

 

Referat: 

Referatet er godkendt.  

2. Covid 19 -Aktuel status og problemstillinger 

 

Referat: 

Der er en forventning om at man forlænger restriktionerne. Fokus 

på følgende: 

- Nødundervisning. 

- Fjernundervisnings-skemaer – vekslen mellem skærm og 

selvstændige opgaver i en række timer.  

- Ansvar i fjernundervisning. 

- Inddragelse i at etablere en plan der gælder længere frem, 

hvor de lokale afdelingsledere og medarbejdere inddrages. 

- Undervisning som fjernundervisning er ikke kun online un-

dervisning. 

 

 

3. A20 -Status og videre proces 

 

Referat: 

Vi har afleveret et skriv omkring møder, som Magnus endnu ikke 

har kigget på. 

Tilbagemeldinger omkring årshjul, men de ligge rimelig fast, det 

samme gælder skoleplanen.  

Vi kommer til at være bagud i denne proces.  

Vi har gennemgået tilstedeværelsesteksten. – Der er brug for mere 

fokus på det individuelle. Ledelsen vil gerne indskrives. Der laves 

et nyt bud på en formulering.  

Vi har gennemgået den grafiske oversigt – 132 timers puljen skal 

der arbejdes med. Vi laver en undersøgelse af 120 timers puljen 

for tilsyn og elevpauser. Derudover ser resten fornuftigt ud, og 

kan godt ses ind i en sammenhæng.  

4. Organisationsændring i 

kommunen 

-Orientering og videre proces 

 

Referat: 

De medlemmer vi har på CPU bliver en del af det nye sekretariat. 

De er inddraget i processen og etableringen af processen. Derud-

over overgår et af vores medlemmer til en anden stab. 

 

Kommunaldirektøren er fritaget for tjeneste som følge af den 



uvildige advokatundersøgelse. 

5. Generalforsamling 2021 -Afvikling og indhold 

 

Referat: 

Generalforsamlingen er virtuelt, medmindre at det er meget for-

svarligt at afholde det på andre måder. Vi skal forsøge at lave en 

så fælles som muligt generalforsamling. Evt. at samle på skolerne. 

Indholdet planlægges  

6. Kredsens økonomi -Regnskabsafslutning, herunder fokus på kredsens fonde (bilag 

kommer senere) 

 

Referat: 

Fondene 7040 og 7051 sammenlægges.  

Overskud fordeles mellem medlemsfond, kopimaskine og egen-

kapital. Medlemsfondens forøgelse er som besluttet svarende til 

udgifter i forbindelse med åbent kursus.  

7. OK21 og arbejdstidsaftale på 

statens område 

-Orientering omkring OK 21 generelt. Drøftelse i forhold til SO-

SU skolens arbejdstidsaftale og implementeringen heraf. 

 

Referat: 

Der er kommet en aftale på statens område, som vi holder TR-

møde omkring i næste uge.  

 

OK21 bliver en udfordring i forhold til det grundlag der er for 

forhandling. Der er mange enkelt interesser fra organisationerne, 

som kan være svære at få til hænge sammen. På samme tid er 

arbejdsgiverne meget sparsomme med midler.  

8. Senere indkomne sager Udmelding omkring DSA. Vi skal se på om vi skal lave en central 

henvendelse til forvaltningen. Det afhænger af hvordan opgaven 

løses nu. 

TR-112 aflyses. Der sendes besked til AMR og TR.  

 

Referat: 

9. Meddelelser 

 

 

Referat: 

10. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


