
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde tirsdag den 7.6. 2022 kl. 12.30 – 16.00 på kredskontoret 
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 

 

5.5.22 

Referat: Godkendt 

2. Trainees Status og opfølgning 

Referat: 

I praksis slår skolerne stillinger op som trainees søger.   

3. Deltidsansættelse Opfølgning fra TR-mødet 

Referat: 

Ønsker om nedsat tid hænger nogle gange sammen med ønsker 

om ugentlig fridag. Nogle skoler har sendt ud/skrevet i skoleplan 

at man ikke kan forvente ugentlig fridag på nedsat tid. Dilemmaet 

er, at man ikke kan få lovning på en ugentlig fridag, når man ind-

går aftale om nedsat tid. Dette får måske nogen til ikke at søge 

nedsat tid. Man kunne aftale i MED, at man aftaler ugentlig fridag 

samtidig som aftalen om nedsat tid indgås. 

Der er skoler med mange på nedsat tid og skoler med få.  

4. Sammen om Skolen Kort status, og planlægning af arrangementet 

Referat: 

Positive tilbagemeldinger fra både forvaltning, politikere og sko-

lelederne. Nærmere program udarbejdes. 

5. Uddeling af mindepris Se udsendelse 043 

Referat: 

Uddeles for 2. gang. 

Sidste år var det ”Det forpligtende kredssamarbejde” der indstil-

lede. Kredsstyrelsen har det grundlæggende svært ved at skulle 

udvælge. Debat om vi overhovedet skal deltage i prisen. Aftalt: 

Der sendes besked til TR der formidler det videre til medlemmer-

ne. Vær opmærksom på deadline.  

6. KOF (kommunale Organisa-

tioner i Fredericia) 

Referat: 

Orientering fra sidste møde: GDPR aftale for TRs vilkår indgået. 

Forslag om arbejdsgruppe, der undersøger hvordan kommunens 

LMU’er er sammensat. 

KOF ønsker en procedureaftale om lokallønsforhandlinger, vil 

gerne en procentdel af lønsummen afsættes til dette. MED-aftalen 

ønskes afsluttet, det bliver en længere proces.  

KOF ønsker at der i samarbejdet mellem organisationerne og 

KOF øges tempo. 

7. Paddle-arrangement 

 

Referat: 

Der er pt. 4 medlemmer tilmeldt. Vi gennemfører arrangementet. 

Det konstateres, at der på generalforsamlingen var 60 medlem-

mer, der havde ønske om et sådant arrangement. Kan deltageran-

tal skyldes tidspunktet, egenbetaling, frist, andet.  

8. Budget Hvilke besparelser kunne vi se ind i, hvilket fokus har vi? 



Referat: 

67 millioner skal spares. De 17 er ekstra. 20 til politikernes rådig-

hed. 10 mio til større buffer. Det specialiserede socialområde har 

øget udgifter over hele landet, også i Fredericia. Underfinansie-

ring af dele af budgettet. Nye spareforslag kan sendes ind løben-

de. Når der ligger forslag på besparelser vil FMU forholde sig til 

konsekvenserne og derefter anbefale/ikke anbefale forslagene. 

Derefter fortsætter dette i HMU og slutter ved politikernes bud-

getlægning. 

9. Forhandling om aftale Status på næste møde, evt. indspark.  

 

Vi har 

- Sammenligning med andre. 

- Skema med tidsangivelser. 

- Eksempler på anden tanke omkring uv.tid. 

- Konsekvenser – effekt. What is in it for us? 

Referat: 

Vores forhandlingsposition og mulige scenarier drøftet. Sidste 

forhandlingsmøde kommer til at foregå i juni.  

10. Senere indkomne sager Referat: 

Inflation og realløn. Artikel i ”Folkeskolen” hvor Gordon tager 

fat i emnet. Perspektivet ift. de seneste års positive udvikling af 

reallønnen.  

FMU. Bitten er stoppet. Katrine er valgt ind. Fordeling af frikøb 

og opgaver tages op på KS-døgn. 

11. Meddelelser 

 

 

Referat: 

12. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Marianne Herlufsen/Christian Ellekrog 


