
  

Til KS og TR  

Der indkaldes til KS-møde torsdag den 3.3.2022 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 

 

- 10.2.22 

Referat: 

Det er godkendt uden kommentarer.  

2. Generalforsamling 2022 - Status 

Referat: 

Der er sidste tilmelding d. 3. marts. Vi forventer umiddelbart et 

antal omkring 110-120.  

Lån og spar bank deltager med konkurrence, det skal afklares om 

de stadig opretholder tilskud til GF. 

Forslag og resolutioner – Vi ønsker at lave en resolution i forbin-

delse med situationen omkring de ukrainske børn der skal modta-

ges i klasserne. Stadig med en generel vinkel på hele modtage-

klasse problematikken. Vi har ønske om at lave en indsats i for-

hold til det lange arbejdsliv, men vil også justere indholdet på 

denne GF, så vi har fokus på at begrænse den formelle del.  

Vi har gennemgået en tilpasset forretningsorden til GF 2022 den 

er justeret i forbindelse med ansvarlig for valg og i punkt 9 om 

valgets forløb.  

 

3. Medlemsundersøgelsen - Opfølgning på Fredericia Lærerkreds resultater med blik 

for de landsdækkende resultater. Bilag udsendt fredag  

Referat: 

Vi har gennemgået medlemsundersøgelsen. Der er en lang række 

områder hvor vi har en positiv udvikling. Vold og trusler er et af 

de områder, hvor vi ligger dårligt i forhold til landsgennemsnittet. 

Det samme ses i forhold til de fysiske rammer og klassekvotien-

tens betydning for den gode opgaveløsning. Den gode udvikling 

skal der følges op på, så vi fortsætter den retning, og der er stadig 

arbejdsområder, der skal tages fat på. Vi vil bruge undersøgelsen 

til at sætte fokus på klassekvotient, vold og trusler og de fysiske 

rammer. Vi noterer os at der umiddelbart er en stor tilfredshed 

med kredsens indsats sammenlignet med landsgennemsnittet.   

4. Lokalløn  - Opfølgning på drøftelse på forrige KS møde 

Referat: 

- Vi har gennemgået status for de forskellige områder. Stat og 

region, samt de særlige områder indenfor det kommunale. 

Men vi mangler at beslutte hvad vi skal gå med i forhold 

til det brede område kommunalt.  

o Selvstyrende team tillæg. 

o Tillæg for undervisning udover 750/760/770/780 

o Tillæg for x antal elever i klasser. 

o Fastholdelsestillæg.  



o Det lange arbejdsliv. 

o ECTS-point.  

5. Trainee - Seneste nyt 

Referat: 

Der er intet nyt. 

6. Medlemsarrangementer - Nye ideer, herunder LIF 

Referat: 

- Ide om SUP-board arrangement.  

- Ide om volleyarrangement/minifodboldturnering.  

- Ide om Høvdingebold.  

- Muligheder for at benytte sig af kulturelle tilbud i forbindel-

se med musik.  

- Vi laver en undersøgelse i forbindelse med GF, hvor vi ser 

på medlemmerne motivation for at deltage og i hvad. Både 

omkring den idrætslige del men også generelt.  

 

7. FKS  - Status og fremdrift i forhold til andre kredse og HS be-

slutning om udviklingen af FKS samarbejde 

Referat: udsættes 

 

8.  - Eksamen, valgfag, AKT belastninger og ventetid ved PPR 

Referat: 

- Der er kommet en afklaring på eksamen i forhold til fagene 

og valgfag. Line er tovholder på udskolingsmatriklerne i 

forhold til klare retningslinjer for afvikling af eksamen, 

særligt i forhold til afkortning af pensum.  

- Vi sender en opfølgning på henvendelsen fra medlemmerne 

på Bygaden.  

- Per vil tage undersøgende fat i problematikkerne omkring 

PPR i en dialog med TR på PPR.  

- Per tager fat i Magnus omkring AKT og muligheder om-

kring sparring, debriefing etc. Vi ønsker både indsatser for 

den enkelte, men også en kortlægning af problematikker-

ne.  

9.  BFA vold og trusler  - Drøftelse af muligheder 

 

Referat: 

- Vi arbejder videre med på TR-112, og på MED-niveauerne.  

10. Meddelelser 

 

 

Referat: 

Der er en mulig udvikling omkring konvertering af to-lærer timer, 

som ikke bliver muligt i næste skoleår, men at man først ser på 

det i 23-24. 

Der har været afviklet møder omkring pladsproblemerne på Fre-

deriksodde og en midlertidig løsning, vi har deltaget i begge mø-

der og indgår sammen med TR/AMR på skolerne i debatten for at 

finde den bedst mulige løsning for alle – med et særligt fokus på 

at lærerne skal have de bedste muligheder for at kunne løse deres 

opgaver..  

 

11. Eventuelt Referat: 



Husk opdatering af billeder i forhold til den skriftlige beretning 

og brochurer. 

 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


