
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 27.1.2022 kl. 12.30 – 16.00
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 - KS møde 6.1.22

Referat:

Der er ændret i punktet evt. ellers er det godkendt.
2. Generalforsamling 2022 - Valg af dirigent, beretninger status, praktiske forhold

Referat:
Alt tyder på at vi gennemfører under normale forhold.
Vi ønsker at bruge Jørgen Vesterlund som dirigent til dette års
generalforsamling. Per tager kontakt om han ønsker at tage dette
hverv.
Vi sender i indbydelsen opstillingslister med og en opfordring om
at stille op til kredsstyrelse og suppleanter.
Vi sender en reminder ud inden vinterferien i et Nyt for kredsen.
I tilfælde af sygdom kan de opstillede sende en opstillingsvideo,
der kan afspilles.

Pga. situationen omkring Corona, vil der være mulighed for at
følge men ikke deltage i generalforsamlingen via et teams-link.

3. Frederiksoddeskolen - Status

Referat:

B og S udvalget holdt møde onsdag d. 26. januar., man er endnu
ikke færdig med at se hvilke retninger man vil gå i dette arbejde
fortsætte d. 31. januar, herefter vil de involverede blive inddraget.
Den endelige beslutning vil blive truffet i marts.
Vi har peget på hvilken løsning vi ser bedst for de fleste af vores
medlemmer.

4. Reorganisering FBS og DSF - Status efter høringsperioden
Referat:
Der er truffet en endelig beslutning hvor PPR og sundhedsplejen
flyttes ind under fagchefen for Dagtilbud, skoler og fritid. Der
skal laves nye udpegninger til FMU.

5. Corona - Status

Referat:
Der er en problematik i forhold til hvordan medlemmerne og de
ansatte står i forhold til at skulle passe børn syge med corona. Det



er spørgsmål hvilken løsning vi kigger ind i her. Vi kender
reglerne om retningerne i det, men venter til det med konkrete
sager.

6. Trainee - Status
Referat:
Drøftelse med baggrund i DLFs inddragelse i sagens omfang og
perspektiver.

7. Lokal løn - Overblik over området, særligt fokus på det kommunale
lærerområde. Krav til forhandlingerne.

Referat:
Udsættes – vi drøftede dog ideer til lokallønsforhandlinger på det
kommunale område

8. Medlemsarrangementer Nye ideer og planer
Referat:
Udsættes

9. Senere indkomne sager - Orientering om sag omkring tjenestemandspensioner

- Regnskab 2021 er næsten færdiggjort, mangler
revisorpåtegninger. Regnskabet færdiggøres den 10.2.
Budget 2022 fortsat indledende drøftelse, forventet
færdiggørelse den 10.2

Referat:
Drøftelse

10. Meddelelser
Referat:

11. Eventuelt
Referat:

Med venlig hilsen
Per Breckling/Christian Ellekrog


