
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den 14.10.2021 kl. 12.30 – 14.30 (afkortet møde) 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, MW/Mette Wichmann, LI/Line Illum , KD/Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

Afbud: MW, KD, 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referat 

 

- 23.9.21 

 

Referat: 

Det er godkendt. 

2.  Kongres 2021 og Haraldskær - Indhold af kongressen, planlægning Haraldskærkurset 

 

Referat: 

- Der kommer program ud d. 15. oktober, der er deltagelse fra 

9-15. 

- Line planlægger kørsel. 

- Formanden ligger en video ud, med emner som der også ta-

ges op på det kongresforberende møde. 

3.  Åbent kursus - Sidste detaljer mht. indhold og planlægning 

Referat: 

-106 tilmeldinger (mgl. 3 senge – afventer evt. afmeldinger men 

har reserveret på Brydegaard) 

 

- Spørgsmål og rammen sendes ud til deltagerne inden, så 

de kan forholde sig til den.  

- Der er styr på de andre praktiske ting omkring åbent kur-

sus. 

 

4. HMU - Ledelses og medarbejdergrundlag og øvrige emner 

 

Referat: 

- Der arbejdes videre med dette. Lederne og HMU har væ-

ret på et seminar om det. Det udkommer på trio-

konference.  

- Der er udpegninger til og implementering af nyt MED-

system d. 27. oktober. Udpegninger til HMU og FMU. 

LMU ændres de steder hvor organisationen/og eller med-

arbejdergrupperne er ændret. 

 

5. Henvendelse fra medlemmer-

ne i Erritsø, afd. Bygaden 

- Bekymringsbrev vedrørende prøverne. Se vedlagte bilag 

 

Referat: 

- Per vil tage henvendelsen med til hovestyrelsen, på bag-

grund af tilbagemeldinger fra de andre matrikler også.  

- En opfordring til at tage bekymringen med i LMU, i for-

hold til at se på omlægning at timer og mulighed for to-

lærer-ordninger. Og /eller at det bringes videre i systemet 

via ledelsen også.  



- Kredsens repræsentanter tager bekymringen med videre i 

FMU.  

- Vender med TR omkring hvilke konsekvenser det kan ha-

ve evt. lokalt.  

6. Ansvarsområder - Indledende drøftelse om indsats for dette  

 

Referat: 

- Vi vil gerne lave en videre drøftelse af dette område på 

vores KS seminar. Meningen med det er at kigge på om 

vores struktur og fordeling, er god for den måde vi løser 

den samlede opgave på. Har alle en mulighed for at bidra-

ge?  

7. Senere indkomne sager  

Referat: 

8. Meddelelser 

 

 

Referat: 

9. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


