
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 6.1. 2022 kl. 12.30 – 16.00 på TEAMS
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 11.11.21

Referat:
Der er godkendt uden kommentarer

2. TR 112 Praktisk og indhold

Referat:
Der er på nuværende tidspunkt 32 tilmeldte. Vi må se på om det
er muligt at afholde, i fht. til både nationale og lokale
udmeldinger.

Der er planlagt med følgende program:

Torsdag er der lokalt indhold:
- En halv times intro fra Per.

o Hovedstyrelse
o Corona

- Det psykiske arbejdsmiljø
o Med lokale diskussioner ind i dette.

- Opdeling i to grupper med TR indhold og AMR indhold.

Fredag:

Forhandling og samarbejdssporet.
- Generelt omkring samarbejdssporet og forhandling
- Et rollespil omkring forhandling og skoleplanen.
- Det vil være en ide at man arbejder med to positioner i

forhandlingen.
- Vi har meldt ind med forskellige dilemmaer som tager

udgangspunkt i vores virkelighed.

Vi laver et skriv ud omkring dette og hvad den foreløbige status er
på mødet, Christian gør dette. Vi vil senest forsøge at afvikle det i
april. Det skal ikke ind i prøveperioden.

3. Regnskab 2021 og budget
2022

Opfølgning fra KS seminaret
Referat:
Der foreligger et foreløbigt endeligt regnskab, som peger på et
overskud, vi vil på næste møde gennemgå det nærmere, da der
også har været revision.



På baggrund af dette kigger vi ind i et budget, hvor vi ser
nærmerre på mulighederne for yderligere frikøb i en afgrænset
periode.

4. Corona Genåbningen
Referat:
Der har været flere  artikler omkring opstarten på skolerne, og den
utryghed der for lærerne i at være udsat for smitte.

Valgfag og prøver – Her er det ikke tale om stamklasser, og man
kan ifølge retningslinjerne godt gennemføre dette, men ikke
ifølge udtalelse fra ministeren. Vi forventer en afklaring af dette i
den kommende periode.

Møder er som udgangspunkt online. Men der kan være
begrundelser for at gennemføre dem fysiske med afstand og
sikkerhed.

Rengøringen – der er ikke længere afsat en større pulje til dette,
der er 1,7 mil. mere rengøring på skoleområdet end før Corona.
Er det trygt og sikkert?

I forhold til positive test, hvis man tester positiv skal læreren gå i
isolation, altså ikke være på arbejde, før der lægger et resultat af
en pcr-test.

Fælleserklæring, hvor der kan rykkes rundt på arbejdsopgaver og
overenskomstområder i en situation hvor kritiske områder er i
problemer.. Så at man kan flytte rundt på personaleressourcer
efter et frivillighedsprincip.

5. Generalforsamling 2022 Indledende drøftelse
Referat:
Umiddelbare tanker omkring afvikling – Det er en
valggeneralforsamling, men skal der yderligere indhold?

Vi skal indstille en kandidat til dirigentrollen.
Vi skal i gang med den skriftlige beretning.

Vi tager på næste møde hvilke punkter der skal med,
og laver en fællesmail, hvor alle byder ind med
punkter.

Der skal informeres ud i tr-gruppen og til medlemmerne.
Vi har en køreplan, som vi opdaterer og sender ud.
Der skal en kontakt til lån og spar bank mv.

6. Budget udmøntning Orientering
Referat:
Man skulle se på Frederiksoddeskolens pladsforhold. Det skulle
der gøres noget ved. Der er afsat 40 millioner til både en
permanent og midlertidig løsning.



Man har foreslået at flytte afdeling B. til Bøgeskovvej. Vi har
drøftet de dilemmaer der ligger i dette forslag set fra afdeling B
og fra Bøgeskovvej.
Kredsen arbejde fortsat for de bedst mulige arbejdsvilkår for alle
medlemmerne.

7. Senere indkomne sager Referat:
Samarbejdsmøde med forvaltning, B og S udvalg, Vi kunne lave
et arrangement, hvor vi søger midler til dette. Vi forsøger at lave
en ramme for dette, som vi kan søge midler til i foreningen. Vi
kunne så være dem der afviklede denne omgang. Christian
Arbejder videre men en ramme for dette.

Kort orientering om reorganisering af PPR og sundhedsplejen.

Vi har kigget og diskuteret den økonomiske tildeling til skolerne,
ud fra forskellige perspektiver.

8. Meddelelser
Referat:

9. Eventuelt
Referat:
Skal der mere fokus på de regionalt ansatte?

Trainee-problematikken. Der er indkaldt til møde med en status
på dette.

Pension og efterløn – etablere et muligt møde omkring om man
skal indregne den eller ej. Per tager kontakt omkring dette til
LAKA og Lærernes Pension.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Christian Ellekrog


