
Til KS og TR

Referat af KS-møde onsdag d. 16.3.2022 kl. 15.00 – 17.30
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 - 3.3.22

Referat:
2. Trainee - Opfølgning på orienteringen fra TR mødet

Referat:
Trainee ansættelserne er blevet vendt politisk i DLF’s
forretningsudvalg, der er ikke nogen umiddelbar løsning i den
forbindelse. De fortsætter i en regulær lærerstilling på 25% og
indgår i den normale lærerstab medmindre de finder andet arbejde
eller siger op. Deres dimittendsats er højere end deres 25%
lønandel, det vil derfor for trainees være en økonomisk fordel at
gå på dimittendsats. Skolelederne er informeret og tager en snak
med hver trainee. De vil slå stillinger op som normalt, som
trainees kan ansøge efter ønske på lige vilkår med alle andre.
Den fremtidige procedure aftales med forvaltningen.

3. Kommunalt budget 2023 - Opfølgning fra møde mellem HMU og Økonomi- og
erhvervsudvalget.

Referat:
Hovedudvalget er mødtes med ØE-udvalget. Der skal være større
indsigt i selve budgetprocessen. MED-udvalgene skal inddrages i
indstillingerne til budgettet, så man undgår uhensigtsmæssige
indstillinger hvor medarbejderperspektivet ikke er inddraget. Man
ønsker at MED-systemet skal genbesøge erfaringerne fra Corona
og de 7000 stemmer.
Foreløbig budgetopfølgning viser udfordringer (læs underskud)
på specialiserede socialområde, hvordan løses det?

4. Rådgivningsundersøgelse - Drøftelse ud fra bilag
Referat:
Vi har udsendt en undersøgelse i forhold til den del af
sagsbehandlingen, som kræver fysisk møde. Resultatet er meget
tilfredsstillende og giver et billede af at vores medlemmer er
tilfredse med den sagsbehandling de har fået. Vi vil fremadrettet
forsøge at målrette udsendelsen af spørgeskemaet, så ingen
modtager flere end højest nødvendigt.

5. Frederiksoddeskolen - Beslutning i BSU og de kommende perspektiver

Referat:
Den endelige beslutning er truffet om placering af den
midlertidige løsning. Der er en række problematikker stadig:



- Faglokaler.
- Tidshorisonten og lokalplanen.
- Mellemformer og pladsmangel.

Det vigtigste i første omgang var at finde en løsning der passede
bedst i forhold til de opstillede muligheder. Det betyder ikke at
man er i mål med pladsmangel på Nørre Alle/Ullerupdalvej
matriklen.
Den endelige løsning for Frederiksoddeskolen udestår fortsat.

6. Generalforsamling 2022 - Resolution, valg af delegerede, praktiske forhold,
mundtlig beretning

Referat:
Vi har gennemgået hele generalforsamlingen via en dagsorden
gennemgang sammen med dirigenten. Der er rettet til og den
endelige form på GF2022 er nu fast.

7. -
Referat:

8. -
Referat:

9. -
Referat:

10. Meddelelser
Referat:

11. Eventuelt
Referat:

Med venlig hilsen
Per Breckling/Christian Ellekrog


