
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde onsdag den 10.3.2021 OBS kl. 15.00 på Kredsen 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, MW/Mette Wichmann, LI/Line Illum , KD/Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referat 

 

- Referat fra den 11.2 

 

Referat: 

Referatet er godkendt 

2. Lokallønsforhandlingerne  

Referat: 

- Vi har gennemgået resultaterne på det store område på 

skolerne: 

o Lektioner på andre matrikler nedsættes fra 2 til 1. 

o Ingen ønske om at se på senior-ordninger. 

o Meget lille pulje på omkring 200.000 kr., som skal 

dække 2 forhandlinger. 

o Vi løfter det selvstyrende teamtillæg til 16.600 kr. 

o Vi ser fremadrettet på uddannelse og tillæg i kombi-

nation med ECTS-point. 

 

 

3. Møde skolelederforeningen -  

 

Referat: 

Mødet forløb ganske udmærket. Der er en velvilje til at arbejde 

sammen. Vi skal stadig finde hinanden og hvor vi kan bruges. Vi 

ser på kommunal-valget som en oplagt mulighed det næste stykke 

tid.  

4. MED udpegninger i Kommu-

nen 

 

Referat: 

Der har været en ny etablering af udpegninger i MED. Det har 

ikke ført til de væsentlige ændringer, men vi har sikret vores ind-

flydelse, med udvidelse af pladser, de steder vi ikke i første om-

gang var repræsenteret-  

5. Ny Økonomitildelingsmodel 

 

 

Referat: 

Vi har set på materialet, og vendt fordele og ulemper. Kredsen 

udarbejder et balanceret høringssvar. Vi ønsker at modellen gen-

nemføres, men der er behov for justeringer, mest tydeligt for Fre-

deriksodde.  

6. Planlægning på skolerne  

Referat: 

Vi har vendt problematikkerne omkring forflyttelsesaftalen. Pro-

cessen på Kirstinebjerg er blevet forlænget fordi vi man ikke hav-

de indtænkt en frivillig forflyttelsesperiode. Det giver nogle ud-

fordringer for arbejdsmiljøet på skolen. Det er altid belastende for 



arbejdsmiljøet, når der skal være forflyttelser. Vi skal dog som 

kreds sikre det samlede medlemsbillede de bedste rettigheder.  

7. Covid 19  

Referat: 

Kigget på den seneste genåbning og udfordringer omkring den 

ene mødedag. Den centralt udmeldte ramme bliver endnu en gang 

for styrende, for de gode løsninger lokalt.   

8. Generalforsamling 2021  

Referat: 

Vi har gennemgået hele GF2021 med dirigenten. Vi har tilpasset 

forretningsordenen, resolutionen omkring Covid-19 og kerneop-

gaven er tilrettet, Line motiverer til GF2021.  

9. Senere indkomne sager  

Referat: 

10. Meddelelser 

 

 

Referat: 

11. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

 

 

 

 


