
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag den  5.5.2022 kl. 12.30 – 14.00 
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 

 

- 21.4.22 

Referat: 

Det er godkendt med bemærkningen at det ikke er a-kassen, men 

Lån og Spar, der mangler en aftale med. 

2. Medlemsarrangementer - Særligt evt. juni arrangement 

Referat: 

Per undersøger pris i forhold til east coast surfers. Vi regner med 

en pris på 200 kr, pr. person med egenbetaling på 50 kr. Det bli-

ver d. 13. eller 20. juni. Der udsendes en invitation når dato og 

pris er fastlagt. Vi ønsker ikke en for høj betaling pr. deltager, det 

kan vi ikke stå inde for i forhold til det mulige deltager antal.   

3. Aktuelle politiske sager  -  Orientering og drøftelse 

Referat: 

Der er ændring på direktør niveau, vi er bekymret og ønsker at 

løfte debatten omkring budgetlægning i perioder uden en 

fast/skiftende direktør for Børn Unge og Kultur.  

 

Der vil på dagens FMU blive redegjort for en ændring i forhold til 

ansvar under fagchefområdet. 

 

Vi laver en opsamling på trainee-situationen på de enkelte afde-

linger.  

 

Der er en ressourceudmelding på drift af modtageklasserne – det 

er fastsat til 1,7 mil kroner, for den videre drift, der skal politisk 

tages stilling til evt. ændring med lovforslaget.  Fredericia Lærer-

kreds arbejde for at vi i Fredericia fortsætter med modtageklasser 

sålænge vi har nyankomne elever med behov for sprogstøtte. 

4. TR 112 næste år - Evalueringsopfølgning, herunder næste års foreløbige te-

ma. 

Referat: 

Vi holder fast i arrangementet, vi fastsætter emnet inklusion og 

også co-teaching/teamløsninig af opgaverne. Evt. mellemformer.  

 

Datoen er forhåndsreserveret i Januar.  

 

5.  Sammen on skolen, lokalt - Status 

 

Referat: 

21. Juni sammen om skolen lokalt. 16-17:45 uddannelsescentret. 

Politikere, forvaltning, skolelederforeningen og kredsen.  

Vi laver en invitation og sender ud.  



6.  Status på sager i kredsen - Anonymiseret gennemgang af sager i kredsen 

 

Referat: 

Der er orienteret på mødet om dette, der føres ikke yderligere 

referat.  

 

7. Meddelelser 

 

 

Referat: 

8. Eventuelt - Kommunikation og vilkår…27.9.2022 – Hvem deltager? 

Referat: 

Der bliver trukket lod om dette.  

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


