
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 9.9. 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 

 

12.8.21 

Referat: 

 

Godkendt 

2. Budget 2022 Aktuel status, herunder høringssvar, bilag  

Referat: 

 

Budgettet er et udelukkende administrativt budget, hvor der er 

ganske få prioriteringer. Det har besværliggjort høringsprocessen, 

dette er har man gjort opmærksom på i Hoved-med sammenhæng. 

Der er givet en lovning på at det vil man fremadrettet lave ander-

ledes.  

 

Fredericia Lærerkredses høringssvar er gennemgået og tilrettet. 

3. Trainee og mobilitet Aftaletekster, gennemgang med justering 

Referat: 

Gennemgå aftalen med de rettelser ok kommentarer der var sidst. 

Mobilitetsaftalen – gennemgås og debatteres. Tjekkes for nutids r 

(tvungne forflyttelser – formulerer…) KS godkender 

Trainee – Der er lavet rettelser, som bliver tilpasset i aftalen, som 

sendes videre til forvaltningen.  

4. Kredsens økonomi Der er et mindre forbrug på repræsentation, i forhold til gaver for 

jubilæum.  

 

Der har været et mer-forbrug på ansatte, da der er kørt med både 

Inger og Marianne igennem August.  

 

Ellers er alle andre poster i par med det budgetterede. 

 

Referat: 

Bilag gennemgås 

5. A 20 Status og perspektiver 

 

Referat: 

Procesplan og spørgeramme er sendt ud, der afholdes møde d. 30. 

september, hvorefter resten af årsplanen sættes i gang. Der kom-

mer møder i december mellem kreds og forvaltning, hvor den 

kommunale redegørelse vil blive fremlagt, så at ressourceudmel-

dingerne til skolerne kan meldes ud.  

 

6. Kongres 2021  Program og indhold indtil nu, herunder Haraldskær 25.10 

 



Referat: 

Gennemgået den foreløbige dagsorden. Vi kommer til at dykke 

meget dybere ned i dagsordenen d. 25.10 på vores kongresforbe-

redende møde. Vi deltager hele kredsstyrelsen på dette møde. Det 

er de tre hovedstyrelsesmedlemmer, der er repræsenteret i mave-

bæltet, der forestår og afholder dagen.  

 

7. FH Fredericia og trekanten Status 

Referat: 

Der er stadig ikke fundet en formand for lokaludvalget, der er 

ikke umiddelbart nogle løsninger. Der er en enkelt kandidat der 

har ytret om at man på sigt kunne være interesseret.  

8. Corona Skolestart mv. 

Referat: 

Restriktionerne er helt væk fra 10/9  

Der opfordres fortsat til test 1-2 gange om ugen. Skal skolerne 

tilbyde test ved nærkontakt. 

Man kan få foretaget PCR test i messecenteret uden tidsbestilling 

på hverdage ml. 8.00-18.00 og i weekenden 10-16 (Børn testes fra 

2 år)  

Kviktest Danmarksgade 10, 8.00-20.00 og i weekenden 10.00-

20.00 (Børn testes fra 6 år)  

 

Der har været lokale arbejdsmiljø ”problemer” bland de der er 

vaccineret og de der ikke er. (Ift. Nærkontakt) Dette er vi fortsat 

obs på, så der kan laves gode lokale løsninger, men man er ikke 

nærkontakt mere. 

Da retningslinjerne ændres, forventer vi at den digitale uv. Udvi-

skes og derved bør man ikke blive pålagt at foretage digital uv.  

Hvad gør man som lærer når man er testet positiv?  

Man er vaccineret og måske ikke syg. Skal/kan man pålægges at 

skulle foretage uv. Digitalt? 

 

9. Senere indkomne sager  

Referat: 

10. Meddelelser 

 

Referat: 

11. Eventuelt Fra HMU 

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


