
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 23.9. 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 

Afbud: PB 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referat 

 

9.9.2021 

Referat: 

Ingen bemærkninger, vi ønsker gerne referatet udsendt med dags-

ordenen.  

2.  Kongres 2021 Høring i forhold til principprogrammet forud for kongressen, se 

bilag 

Referat: 

Grunden til at det skal i høring er at DLF ikke ønsker at der på 

kongressen skal debatteres specifikke formuleringer. Der ønskes 

mere debat om indhold og retning. Ønsker nogen Gordons skrift-

lige beretning? 

Nb. Husk tilmelding til udviklings forum 1/10 

Gordon fortalte på et møde i Kolding (Formandsmøde) at der ikke 

ifb. med kongressens start kl. 9.00 er indtænkt gæster. Uv. Mini-

steren kommer til åbningen + Jakob Bundsgaard KL.  

Vi debatterede hvordan lærerne skal sikres den mulighed princip-

programmet lægger op til. Har vi de muligheder i Fredericia? 

3. Budget 2022  Status 

Referat: 

Orientering 

4. Åbent kursus 2021 Planlægning mv. herunder emner til formandens indlæg og den 

politiske debat. 

 

Referat: 

Emner til formandens indlæg? Foreningssangen synges lørdag 

morgen.  

750 debat + A20 generelt, evaluering 

Andet?  

- renovering 340 mio,  

- trainee – de første bliver færdige til sommer 

- mobilitetsaftale 

Politiske debat – 7 tilmeldinger, forventer max 9. Alle spidskan-

didater, dog ikke Venstres Peder Tind. Der kan komme flere til 

når vi ser den endelige liste.  

 

5. KV 21 Orientering og drøftelse 

Referat: 

I forb. med KV21 og Nyt fra kredsen, så sender vi spm. til parti-

erne.  

1. Forkortet skoledag… 

2. Renovering.  

3. Hvad er jeres tanker omkring at vi ligger på 10. sidste-



pladsen…  

4. Hvad er den væsentligste forbedring du kunne tænke dig 

at gennemføre i forhold til Fredericias skolevæsen? 

6. Trainee   Anciennitet ift. aftaler i forskellige byer /spørg Marianne 

 

Referat: 

Rettigheder/anciennitet for trainee debatteret.  

Vi er enige om at vi bør lave en særaftale om anciennitet 2 år.  

7. Senere indkomne sager  

Referat: 

  

8. Meddelelser 

 

  

Referat: 

Lønforhandlinger på SOSU og på Center for høretab. 

Gentager en dag for nyansatte i FA. Kommune i januar. 

 

Mette har været på pæd. Konference. Overskriften var – argumen-

ter for god on-line uv. Der blev samlet meget op på Corona.  

Er der noget vi kan tage med? Det er ikke noget DLF vil presse på 

med.  

9. Eventuelt  

Referat: 

 

     

Med venlig hilsen 

Line Illum/Christian Ellekrog 


