
Onsdag d. 30. august 2017 kl. 12.15 – 14.00 på kredskontoret 

Referat 

 

1. Mødets start og godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt Referat fra 23. august 

 

3. Fra udvalg, møder kurser etc. og kommende møder 

Pensionering  24.8. BH  

Orientering om pensionssag i UU 

 

Overtid Kløvermarken 24.8. BH 

Orientering om sag om udbetaling af overtid på Kløvermarken 

 

Orientering om Rullende skolestart BK 

 

4. Skolereform-arbejdstid 

Møde Bent-Ole 28.8. RO, LP og BH 

Opgaveoversigter efterlyst, der mangler nu kun fra en enkelt skole 

Der er tale om overenskomstbrud, når der ikke foreligger opgaveoversigter forud et nyt 

skoleårs start 

Vi har efterspurgt opgørelse over antal hoveder på hver skole, til brug for udregning af TR tid 

 

Sag om skemalægning af TR’er i TR mødetiden, TR skal have mulighed for at kunne deltage 

i TR møder onsdage fra kl. 14 

 

Kommunalvalg 17. Initiativer? 

Forskellige forslag: 

- Invitere de politiske partier til at uploade filmoptagelse eller et skriv om deres 

skolepolitik, som kan lægges på vores hjemmeside eller linkes til via hjemmesiden 

- Lade politikere skrive deres skolepolitik, som vi kan udgive i folder op til valget 

(uddele på gågade og lærerværelser) 

- Udgive politikeres svar på vore spørgsmål i nyhedsbrevet - et spørgsmål hver fredag 

- valgmøde 

- Lobbyarbejde, alle partier (byrådskandidaterne) inviteres til dialogkaffe - der er pt. 

afholdt kaffemøder med SF samt Socialdemokratiet 

Beslutning på næste KS møde 

 

Aftaleforslag (bilag eftersendes tirsdag) 

Vi har fået en tilbagemelding på, at der pr. nuværende ikke er mandat til at kunne lave 

aftaler med Lærerforeningen, da byrådet har vedtaget at der ikke skal laves aftaler. I 

september 2017 tager byrådet fornyet stilling til deres holdning til aftaleindgåelse med 

Lærerforeningen. 

 

Drøftelse af “Grundlaget for arbejdstidens tilrettelæggelse” (udarbejdet med inspiration fra 

Bevtoft-O.Jerstal skole - sendt som bilag til KS medlemmer) 

 



5. Tillidsrepræsentanterne/AMR-repræsentanter 

TR-kursus 6.-8. september. Status 

Orientering 

 

 

6. Kongres 2017 

Status 

Intet nyt 

 

7. Eventuelt 

 

 

Venlig hilsen 

Bent Hansen 

 


