
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 12.8. 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 

 

24.6.21 

 

Referat: 

Ingen kommentarer godkendt. 

2. A 20 Status og videre proces 

 

Referat: 

Vi har fået opgaveoversigter fra 5 matrikler, umiddelbart ser det 

fornuftigt ud i forhold til det aftalte. Der har været nogle tilretnin-

ger, men det er foregået i et fornuftigt samarbejde.  

Der er sendt et forslag til en procesplan for A20 til forvaltningen, 

hvor vi arbejder med elementerne i årshjulet, og får dem dato og 

fastlagt. 

 

Vi skal se hvordan vi kan komme ud til den brede medlemsgruppe 

med resultaterne for A20. Vi skal finde et tidspunkt og en form, 

der gavner det formål. Vi spørger TR, hvordan og hvilket omfang 

der er brug for. 

3. Budget 2021 Status 

 

Referat: 

Nuværende status for 2021viser at børn og unges budget er ok, 

mens kommunen som sådan har udfordringer med at holde ser-

vicerammen. 

Budget 2022 ser foreløbigt ud til at være presset pga serviceram-

mens loft. Det kan betyde at der skal spares i kommunen for at 

finde midler til nye projekter. Det er vores opfattelse at vi ikke 

kan spare på skoleområdet, folkeskolen er den 10. billigste blandt 

landets 98 kommuner i 2020. Der er derfor brug for en investering 

i folkeskolen for at komme op i nærheden af midten blandt kom-

munerne. 

4. Trainee Evalueringsmøde og videre forløb, herunder samarbejde med LL. 

Herunder ny aftale med kommunen. Se bilag 

 

Referat: 

Vi skal have tydeliggjort roller og ansvar for både skoler, uddan-

nelse og studerende, vi skal presse på at denne proces fortsættes 

og udvikles. Der skal skub på og der skal gang i det. Vi arbejder 

på at lave en proces der skal skydes i gang. 

5. Forflyttelser 2021 Drøftelse af forløb 2021, herunder ny aftale med kommunen. Se 

bilag 

 



Referat: 

Forløbet i sidste skoleår var ikke optimalt og gav anledning til 

meget utryghed, derfor må forflyttelsesaftalen og procedurerne 

justeres til. Vi går det igennem igen, laver justeringer, og sender 

oplægget til en ny aftale. 

6. Corona Aktuel status, herunder mulighederne i aftalen fra før ferien om-

kring frihedsgrader i folkeskolen i skoleåret 21-22 

 

Referat: 

Vi har diskuteret test, personale elever, etc., det tages op på FMU 

hvilken linje der skal lægges i kommunen. Umiddelbart kører vi 

ikke efter nogle forsigtighedsprincipper.  

Der er pt. ikke en aktiv opbakning politisk til ændringer indenfor 

frihedsgrader i en kortere periode. Vi vil presse på i forhold til 

forvaltningen og skolelederne. Aftalen har flere gode fremadsku-

ende elementer. 

7. Senere indkomne sager Udsendelse af merchandise katalog. 

 

Referat: 

Vi beslutter ikke at indkøbe merchandise. 

8. Meddelelser 

 

Efterårets arrangementer 

Referat: 

Reception for Inger, reminder udsendes til TR 

Padeltennis arrangement invitation er udsendt. 

Der er kongres 2021– der er styr på overnatning og deltagelse. TR 

inviteres med til at deltage. 

Åbent kursus – burde være på plads. Indbydelse sendes ud i Sep-

tember. 

9. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


