
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 24.6. 2021 kl. 12.30 – 16.00 på kredskontoret 
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 

 

10.6.21 

Referat: 

Ingen bemærkninger 

2. Nyuddannede Lokal statistik 

 

Referat: 

Vi er startet på at lave et statistisk overblik over de nyansatte og 

om de fastholder deres arbejde i Fredericia kommune. Vi kører 

statistikken henover de næste skoleår og bruger det til at forhand-

le andre og bedre forhold for de nyuddannede.  

3. Status region og stat Overblik 

 

Referat: 

Det er gennemgået hvordan status er på A20 på de regionale og 

statslige arbejdspladser. Regionen arbejder videre med den eksi-

sterende arbejdstidsaftale og vi laver en tilpasning igennem næste 

skoleår. På statens område er vi først gået i gang, da de er et sko-

leår efter. Derudover arbejder SOSU-skolerne ikke i skoleår på 

samme måde.  

4. Genstart arbejdsfælleskaber Se bilag 

 

Referat: 

Foreningen har lavet et materiale der er sendt til kredsene. Det er 

videresendt til AMR. Hver matrikel skal vurdere i hvilket omfang 

det er nødvendigt at bruge de tiltag der er i folderen. Der er både 

de sociale dele af arbejdet og de arbejdsmæssige relationer. Det er 

også sendt i en TR-udsendelse, så TR og AMR kan samarbejde 

om opgaven.  

5. A 20 Status og perspektiver 

Referat 

Vi har gennemgået de opmærksomhedspunkter vi har noteret ned 

i forhold til hvordan opgaveoversigterne etableres. Der laves et 

endeligt ark på baggrund af vores diskussioner, som deles med 

TR. Derudover laver vi et TR møde om til udelukkende at om-

handle A20 og opgaveoversigter, hvor vi ser på forskelle, ligheder 

etc.  

6. Politisk aftale  Se bilag 

Referat: 

Gennemgået. Regner med at det tages op på BSU i august, og at 

vi laver et arbejde efterfølgende, med at få en implementering der 

betyder to-lærer konvertering af UU. Her er der mulighed for at 

styrke folkeskolen, vi er med på ideerne. 



7. Senere indkomne sager  

Referat: 

Sagsoverblik, der er ca. 10 sager efter ferien, hvor vi er rundt i 

stort set alle områder.  

 

Sygeplejerske – vi har tilkendegivet vores støtte til deres kamp, 

men vi har også kommenteret på deres i vores optik uheldige 

sammenligning af en lærerløn med en sygeplejerske løn.  

 

Budget – umiddelbart ser budgettet ikke ud til at udvikle sig i en 

positiv retning. Der er dog stadigvæk behov for at investerer i 

folkeskolen både på drift og anlæg. 

8. Meddelelser 

 

Kontorafslutning torsdag den 1.7.  

Sommer på kontoret. 

Ingers reception 20.8  

Referat: 

Gennemgået ovenstående punkter. Information. 

9. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


