
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 29.4. 2021 kl. 12.30 – 16.00 på TEAMS 
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 

 

14.4.21 

Referat: 

Det er godkendt 

2. FKS arbejdet  Orientering 

 

Referat: 

Der er udarbejdet et årshjul og valgt nogle ansvarlige for områ-

derne, der skal indkalde til møderne og være garant for indholdet. 

Det handler om af få FKS i mavebæltet til at fungere bedre.  

3. FH trekanten og Fredericia 

kommunal FH udvalg  

Status 

 

Referat: 

Vi har gennemgået problematikkerne for at få valgt en formand 

for kommuneudvalget i Fredericia. Der er ikke umiddelbart nogen 

løsning på det område. Vi mener ikke at vi kan prioritere ressour-

cerne ind i det på nuværende tidspunkt.  

 

4. Åbent kursus Status  

  

Referat: 

Vi laver en invitation de kommende uger. Vi arbejder med formen 

på debatten med politikkerne, ønske om panel samtidig med mu-

ligheden for en uformel snak.   

 

5. A20 Status og videre perspektiver, se bilag 

 

Referat: 

Vi har gennemgået hele det endelige bud på en aftale, nogle små 

formuleringer skal tilrettes, vi skal have en eller anden garanti 

omkring AMR-aftalen. Opbakning til aftalen fra hele KS. 

 

6. Kommunale emner Budget 2021 implementering, organisationsændringer, anlæg på 

skoleområdet og ikke implementeret besparelser. 

Politiske visioner for folkeskolen i Fredericia 

 

Referat: 

B og U møde (stadig ikke referat) afholdt 28. april.  

Umiddelbart var oplægget at man fjernede 5% besparelse på Fre-

deriksoddeskolen. Den centrale pulje splittes op i 4 mil. til IT og 5 

mil. til resten (kompetenceudvikling og penge til betaling for ele-

ver på Frederiksodde).  

Anlæg på skoleområdet – vi har diskuteret mulighederne og per-



spektiverne på dette område. Ny skole? Og medarbejderinddra-

gelsen i processen.  

Vi skal have fokus på det budgetområde omkring besparelse på 

4,5 mil. på konsulenter, og hvordan det udmøntes 

Vi har fået en forespørgsel på hvordan at kredsen ser folkeskolen 

nu og i fremtiden. Vi tager punktet på næste KS, men man må 

meget gerne gøre sig nogle tanker i forhold til dette.  

7. Arbejdsmiljø webinar Orientering og drøftelse af aktuelle emner 

 

Referat: 

Udskydes til næste gang. 

8. Senere indkomne sager  

Referat: 

9. Meddelelser 

 

 

Referat: 

Obs på at kongressen fra d. 2.-4. kunne være med et indledende 

møde d. 1. november.  

 

Vi vil prioritere TR afslutningen til juni og at afholde det fysisk i 

den grad der er muligt.  

10. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


