
Referat KS-møde 19.01.15 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Referatet godkendt og dagsorden tilrettet 

Pkt. 2 Orientering 

  Vi arbejder på at få Gordon til vores GF 

 Arbejdsmiljøkonferencen bliver godt besøgt 

Pkt. 3 Arbejdstid 

 Formanden orienterede om vores seneste møde i ”samarbejdsgruppen”. Vi kom blandt 
andet ind på 
 

 Lærernes manglende tid til forberedelsen er, uanset hvordan vi organiserer os 
efter Lov409 og reform, et kæmpeproblem – med alle de opgaver vi skal nå på 
en uge/i et skoleår er der bare ikke tid nok – basta! 

 Vores syn på fraværet, den måde man måler det på og de afledte konsekvenser 
– vi kunne godt tænke os at man mere detaljeret så på hvad årsagerne til 
sygefraværet er fx stress, influenza, dårlig ryg osv. KS drøftede konsekvenserne 
af den måde man måler på og hele tiden ændrer på de måltal man sætter op – 
ville det ikke være mere givende at se på hvad der skal til for at få folk på 
arbejde? Og måske også de på, hvad det er der gør folk syge, flytter 
arbejdsplads, søger en arbejdsplads osv – hvorfor sørger man ikke for, at lave 
lokale retningslinjer for fraværssamtaler osv? 

 I forhold til ”ny organiseringsforslags-gruppen” er der enighed om, at udarbejde 
et skema der senedes ud til alle skoler mhp at indsamle gode ideer, forslag osv 
som vi efterfølgende samler op på sidst i februar 

 Udskolingsgruppen kæmper for at mødes! 
 
Næste møder er 17/2, 3/3 og 17/3 og så skal der ligge et endeligt justeret forslag klart  

Pkt. 4 Løn  

 Løn til lærere med arbejde/opgaver uden UV-tillæg. Lone gennemgik de områder hvor 
vi er igennem og de områder hvor vi ikke er så godt igennem via vores forhåndsaftale, 
samt de muligheder vi har i indeværende år. Det skal opleves og være så retfærdigt 
som muligt - også for de lærere der har store og vigtige opgaver. der ikke udløser løn 
og dermed har en mindre lønfremgang end kolleger, der underviser mere 

Pkt. 5 Nytårskur/medlemsmøde – hvordan gik det 

 Trods det, at der ikke var så mange, så var det ok og fint at vi gennemførte begge 
arrangementer (vi skal have en krog udenfor til hunde!) – skuffende at der generelt 
ikke dukker flere menige medlemmer op .. hvad kan vi gøre ved det? Skal vi målrette 
det mere til særlige grupper? Vi holder fast i nytårskuren – ikke to møder for tæt på 
hinanden og gerne målrette møderne 

Pkt. 6 TR´s vilkår 

 Der er aftalt et møde d. 3/3 med fokus på TR’s vilkår. TR bliver nogle steder udfordret 
meget på det ”med den nødvendige tid”. Hvad ønsker vi på dette punkt? 
Det kunne sandsynligvis være ens og større ramme uanset hvor man er TR .. kan vi 
synliggøre en ramme der står mål med virkeligheden (fx ved at optælle hvad vi reelt 
har brugt af TR-tid i år på alle skoler/afdelinger)? 



 
Drøftelse 
 

 Hvad synes TR? Vi bør vel spørge dem? 

 Der bør være en minimumsramme og den skal være stor nok til, at TR kan passe 
sit arbejde hvis TR er i den situation, at lederen kun har respekt for det der er 
aftalt og det dermed er den tid, den pågældende TR har til sin opgave 

 Arbejdet i MED bør måske tildeles udover rammen? Så sikrer vi også, at det 
bliver retfærdigt – bedre endnu, at vi går tilbage til en afregning baseret på 
antal medlemmer plus en grundtildeling på minimum 80 timer Når en TR skal 
tage den nødvendige tid udover de tildelte timer fra andre opgaver, fx sin 
forberedelse, så bliver TR en dårligere lærer end TR kunne have været hvis der 
var den nødvendige tid til opgaven 

Pkt. 7 Generalforsamlingen 

  Vedtægtsændringer ved Lone 
o Vi kan godt ændre §11 i forhold til antallet af kredsstyrelsesmedlemmer 

der pt er otte – hertil kan der være konsekvensændringer 
o §12 skal konsekvensændres 
o §13 skal fastholdes i forhold til foreningens vedtægter omend vi lokalt 

har en lidt anden virkelighed 
o Drøftelse: skal vi skære eller ej? Hvis ja, skal det så være 6 eller 7? 

Formanden mener at 7 er passende i første omgang (det er der bred 
enighed om) og muligvis er 6 det bedste på sigt i forhold til økonomien 
på den lange bane – lige nu balancerer det nogenlunde, men på sigt kan 
vi forvente færre medlemmer og dermed færre indtægter. Vi tager den 
endelige beslutning på næste møde 

 Indkaldelse i uge 8 

Pkt. 8 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev. 

  Udskolingslærermøde 29/1 – har alle fået invitationen? 

 Pensionistmøde 30/1 

 Medlemskurset er der styr på – indbydelsen kommer ud i uge 8 
o Keld Fredens kommer – ingen musik, men muligvis dessert! 

 Møde for næstformænd i Slagelse 26/1 med Dorte Lange – JN deltager 

 Inklusionsundersøgelsen fra sidste år skal vi have følget op på .. så det gør vi og 
håber, at medlemmerne vil deltage og svare tilbage 

 Nyhedsbrev i uge 5 (26/2) 

 Regionalt TR-møde 2/2 kl. 17 i Køge 

 KS-møde d. 26/2 er et TEMA-møde, samt nogle beslutningsting – vi ændrer det 
til en kombination (9:30-12:00). Mødet d. 2/2 er aflyst pga formandsmøde 

Pkt. 9 Evt. 

  Årsberetningen – skal andre end formanden skrive noget? 

 Pladser i omstillingsgruppen 

 Ændringer i ledelse på en af kommunens skoler 

 
 


