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Dagsorden: Referat: 

1. Generalforsamling 

den 12. marts 2015 

 Mundtlig beretning 

– ideer til indhold 

 

 

 

 Foreløbigt regn-

skab 

 

 Forslag til udtalel-

ser ønskes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praktiske forhold 

 

 

 

 

 

OK15 – udmøntningen af Lov 409, sygefravær, skolernes økonomi, 

lønrod, Kreds 16 ”temperatur” 

 

Vibeke Lynge står for den mundtlige beretning 

 

Heidi Yoma Rasmussen gennemgik regnskabet 

 

 

Situationen på skolerne vedr. Samarbejdsgrundlaget, arbejdspladser, 

sygefravær, manglende tid til TR/AMR 

 

Hvem skal modtage? 

 

Det er svært overhovedet at leve op til loven med de rammer/økonomi, 

der er givet 

 

FU laver en skabelon til udtalelser og næste kredsstyrelsesmøde bliver 

der lavet nogle arbejdsgrupper 

 

Foregår på Gadehaveskolen 

Der bliver indkøbt termokander 

Sven-Erik Dreisig køber øl/vand 

Mødetid for TR er kl. 15.30 

 

2. Skolevæsenets øko-

nomi 

 Institutions- og 

skoleudvalget 

(ISU) har 4.2.2015 

behandlet skoler-

nes økonomi – se 

vedlagte bilag. 

Kreds 16 valgte at 

skrive til såvel ISU 

som Økonomiud-

valget 

 

 

Vibeke Lynge orienterede 
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3. Medlemsundersøgelse 

 I forbindelse med 

det kommende ar-

bejde omkring 

kommunens bud-

getarbejde med 

budget 2016 ønsker 

vi at have under-

søgte argumenter at 

fremføre i kredsens 

arbejde med syn-

lighed. Se Køben-

havns Lærerfor-

enings medlems-

undersøgelse i ved-

lagte bilag 

 

 

Kredsstyrelsen arbejder videre med en undersøgelse 

 

4. Lokal lønudvikling 

I procedureaftalen 

vedr. lokal lønudvik-

ling står: ”der skal for-

handles med alle orga-

nisationer uanset om 

der er modtaget indstil-

linger til lokalløn og 

uanset om der er ledige 

lønmidler.” Vi har ikke 

fået invitation fra nog-

le skoler overhovedet. 

Vi ønsker en drøftelse 

af om, vi har områder, 

vi synes skal fremhæ-

ves i forbindelse med 

løndannelse 

 

 

Vibeke Lynge orienterede 

 

Skal vi → FU indkalde lederne til lønforhandling 

 

Forslag om at børnehaveklasselederne skal have et tillæg 

 

FU sender et brev 

 

 

5. Meddelelser 

 

 

1. Der var en del debat under punkt 1, der omhandlede OK15 – proces 

udsigter m.m. – hvis der bliver konflikt, bliver det med fuld løn 

2. Spørgeskemaundersøgelse vedr. Morgendagens Børne/ungeliv. Der 

opfordres til at besvare 

3. Nu UTA-konsulent er ansat i kommunen 

 

6. Eventuelt 

 

 

Line Nykjær Larsen og Rikke Groth Krumbach arbejder på at skaffe 

mere tid til TR til TR-arbejdet, bl.a. ved at samle/skaffe argumenter til 

lederne. 

 

 

Vibeke Lynge / Mads Thranov 


