
  

Til KS og TR  

Referat KS-møde torsdag den 24.3.2022 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 

 

- 16.3.2022 

Referat: 

Det er godkendt.  

2. Godkendelse af forretnings-

orden 

- Der er godkendt ny forretningsorden for Kredsstyrelsens 

nye periode 1. apr. 2022-1.apr. 2024 

3. GF2022 - Vi laver en foreløbig evaluering af generalforsamlingen. 

Opsamling på medlemsarrangementer. Bilag udleveres på 

mødet.  

 

Referat: 

Vi er umiddelbart tilfredse med det nye lokale. Der kunne måske 

arbejdes lidt med hvad vi forventer i forhold til opdækning og 

servering, men det er nogle justeringer vi kan lave fremadrettet. 

Der skal et forhandlingsmøde på plads omkring brugen fremadret-

tet. Der er enighed om at lokationen er god hvis det kan holdes 

indenfor et rimeligt budget.  

Der skal laves nogle småjusteringer for at få generalforsamlingen 

til at forløbe mere flydende.  

I forhold til undersøgelsen af medlemsaktiviteter går vi videre 

med følgende: 

 

- Et padel-arrangement til september.  

- Christian undersøger priser på at lave et stand-up paddel ar-

rangement inden ferien.  

- Line undersøger muligheden for et vin-

smagningsarrangement.  

- Katrine undersøger muligheden for at lave et samarbejde 

omkring koncerter i tøjhuset.  

- Derudover laves der et årshjul for alle arrangementer både 

for tillidsvalgte og medlemmer.  

4.  KS konstituering -  En drøftelse og fastsættelse af arbejdsopgaver i den 

kommende kredsstyrelse. Der udsendes bilag senere. 

Referat: 

Vi har gennemgået opgavefordelingen på mødet. Der er få æn-

dringer i opgaver. Marianne går på 200 timer som KS-medlem, og 

har 50 timer mere til sagsbehandlingsdelen. Christian får 100 ti-

mer mere fra august, så vi nærmer os en 4 dags uge timemæssigt.  

5. Trivselsmåling - Orientering omkring den generelle præsentation på kom-

mune niveau, som finder sted onsdag d. 23. marts 

Referat: 

Vi gennemgik kort det som man kommunalt havde fremlagt. Vi 

ønsker i den sammenhæng og håber vi kan med undersøgelsen 



tage fat i de indsatsområder, som den mundtlige beretning også 

lagde op til nemlig inklusion, klassestørrelser og vold/trusler.  

6.  Kurser - Drøftelse omkring kurser i kursuskataloget udsendt i 

kredsudsendelse 22/2022. Der er blandt andet et kursus 

omkring sygefraværssamtale og tj. samtaler.  

 

Referat: 

Der er et kursus for kredskasserer samt et kursus omkring syge-

samtaler og tjenstlige samtaler. Vores nye TR skal også tilbydes 

at komme på kursus. Det gælder Lone og Tanja.  

7.  Nyudpegning til FMU Dag-

tilbud, skole og fritid 

- Efter reorganiseringen og flytning af PPR og sundhedsple-

jen er der spørgsmål omkring udpegningen.  

 

Referat: 

Vi har drøftet mulighederne i forhold til en indstilling om en evt. 

udvidelse af FMU, og med hvilket formål.  

8.  TR-112 - Indhold og praktik. 

 

Referat: 

Vi har gennemgået programmet. DLF kommer centralt med et 

forhandlingskursus, som tager udgangspunkt i skoleplanerne og 

ressource forbrug i undervisningen.  

9.  Lokalt sammen om skolen - Hvordan, hvem og hvornår. Vi ønsker at starte vores nye 

samarbejde med SLF, Forvaltning og BSU. Vi skal have 

drøftet en ramme for dette.  

 

Referat: 

Per sender en invitation til SLF, Forvaltning og BSU om et møde 

d. 23. juni. Vi ønsker på dette møde at diskutere og snakke om 

muligheder og begrænsninger i frihed på forvaltningsområdet.  

10. Meddelelser 

 

 

Referat: 

KS-møde torsdag d. 7. april er flyttet til fredag d. 22 april fra 12-

15. 

11. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

 


