
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 10.2.2022 kl. 12.30 – 14.45 (FMU møde 15.00)
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 - 27.1.22

Referat:
Ingen bemærkning til referatet.

2. Regnskab 2021 - Endelig godkendelse
Referat:
Der er ikke nogen umiddelbare bemærkninger fra revisionen. Vi
har underskrevet det endelige regnskab og regnskabsåret 2021 er
dermed afsluttet.

3. Budget 2022 - Forslag drøftes videre fra sidste møde
Referat:
Vi har drøftet mulighederne for at anvende midler der er hensat
fra AKUT midlerne til en udvidelse af frikøb både i forhold til
sagsbehandling og til en særlig indsats. Vi har gennem flere år
skåret ned i frikøbsmængden, derfor mener vi grundlæggende at
det er forsvarligt og ordentligt at anvende midler på dette.
Spørgsmålet er om vi skal målrette indsatsen eller om vi skal
bruge det ind i den generelle arbejdsindsats.
Beslutning: Tidligere har vi nedprioriteret midler til frikøb og
sagsbehandling, der er på nuværende tidspunkt behov for en
opprioritering af midler ind den samlede opgaveløsning, det
gælder både sagsbehandling og kredsens arbejde.

4. Midlertidig løsning
Frederiksoddeskolen

- BSU beslutning omkring løsningsmodeller og inddragelse
Referat:
Der er nu en høringsfase, hvor 2 forslag er i spil. Kredsen og BSU
deltager i høringsmøder med Bøgeskov, UBS og FOS
Endelig beslutning afgøres i BSU møde i marts.

5. Medlemsarrangementer - Nye ideer og muligheder, herunder LIF ideer
Referat:
Udsat

6. Lokalløn - Gennemgang af områder og fortsat drøftelse af strategi
Referat:
Udsat

7. Merchandise - Indkøb af sådant? Kredsudsendelse 009
Referat:
Det er ikke umiddelbart vores opfattelse at det vil være godt at
bruge medlemmernes kontingent kroner til diverse merchandise.
Vi fastholder at TR har mulighed for at indkøbe bespisning mv i
forbindelse med klubmøder.

8. Corona - Aflyste og fjerunderviste timer og valgfag og
eksamensfag.



Referat:
Der er stadig anbefalinger om afstand og test.
DLF presser stadig UV ministeren, der er meldt vejledninger ud
ang. prøveafviklingen. Valgfag er stadig ikke afklaret. Kredsen
sørger for at TR på
udskolingsmatriklerne videndeler om situationen. Vi arbejder for
en ensartet løsning for alle skoler, elever og lærere i forhold til
både valgfag og øvrige prøver i dette skoleår.

9. Meddelelser
Referat:
Ingen overtal i stillinger på skolerne.
AMR netværket sender mail til Mette Heidemann

10. Eventuelt
Referat:

Med venlig hilsen
Per Breckling/Christian Ellekrog


