
Fredericia 15.6.2017 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 15.6.2017 

Afbud fra: MM, SK, TM, MKH, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -17.30 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 18.5.2017 
 
Referat: Godkendt 

2. Lokalløn og forhåndsaftale Aftale på Børn og Unge i Fredericia Kommune (eftersendes) 
 
Referat: Kredsen har forhandlet lokalløn for kommunalt an-

satte, og da vi er sidst i forhandlingsrunden, har vi også med-

taget næste års pulje. Der er forhandlet rekrutteringstillæg til 

nyansatte på begyndelsesløn (et ekstra løntrin), forhøjelse af 

børnehaveklasseledernes løn (2 løntrin) samt tillæg til team-

koordinatorer. Der er desuden indgået aftale om, at klasselæ-

rertillægget lægges over i teamtillægget, som dermed blev 

hævet til et årligt tillæg på 16.100 kr. (i 2000-kr.). Kredssty-

relsens udgangspunkt har igen været en fair og ligelig forde-

lig til alle samt en forbedring for de lavest lønnede. 

Der er desuden foretaget andre mindre tilretninger af for-

håndsaftalen. Bl.a. en justering af lønforløbet for uuddanne-

de. 

3. Trainee  
Referat: Der er indgået aftale om trainee-uddannelse i Fre-
dericia fra 01.08.18 mellem Fredericia Kommune og Frederi-

cia Lærerkreds. Det er tanken, at de studerende skal have en 

25% stilling på skolerne, hvor ca. 2 lektioner om ugen er vi-

kararbejde og resten er 2-lærerlektioner. Der slås 25%-

stillinger op i foråret 2018. Aftalens virkeliggørelse er af-

hængig af økonomiske tildelinger i budget 2018 og frem. 

4. Ferieaftale Se tidligere udsendt 
 
Referat: Der er indgået aftale for 2018 og 2019, hvor det ikke 

er muligt at have 5 arbejdsdage efter, eleverne er gået på fe-

rie og inden, der skal afholdes 4 ugers ferie i juli. LMUerne 

udmønter aftalen på skolerne. 

5. Mod på ledelse Lederuddannelse på Børn og Unge området 
 
Referat: Der starter uddannelsesforløb i januar 2018 for an-

satte med ”Mod på ledelse” på Børn og Ungeområdet, hvor 

alle lærere kan melde sig. Nærmere betingelser kendes endnu 

ikke. 

6. Dialog app Orientering 
 



Referat: DLF har lavet en app, der kan bruges til at vise, 

hvor meget forberedelse, der er tid til. Kan bruges til en visu-

alisering af tidsforbruget og forberedelsen i særdeleshed. 

7. Kommunalt budget 2018 Orientering 
 
Referat: Arbejdet med budget 18 er i fuld gang. Der bør ar-

bejdes mod en kraftig øget grundtildeling. Enkelte projekter 

kan dog komme på tale. Fokus på, at vi stadig er nr. 96 i lan-

det i forhold til den økonomiskel tildeling pr. elev. 
Forventning om, at der igen afsættes anlægsmidler til forbed-

ring af indeklima (CO2) 

8. Skoleårets planlægning Status 
 
Referat: Der bør være fokus på det udvidede undervisnings-

begreb.  En del eksempler på, at der er opgaver med eleverne, 

der søges placeret i andre opgaver.  

Husk at tage godt imod nye kolleger – gerne med fokus på 

medlemskab af DLF. 

Fokus på de gennemsnitlige 733 årlige undervisningstimer på 

alle matrikler/afdelinger. 

Problematikker i forhold til planlægningen tages op med for-

manden. 

9. Til og fra skolerne 
 

Kredsen i sommerferien 
 
Referat: Regler om sygdom i og inden ferien udsendes sna-

rest. I tvivlstilfælde kontaktes kredskontoret. Det vil være 
klogt at sygemelde sig pr. mail. 

Regional arbejdstidsaftale på CKV/CFH  revideret med ud-

gangspunkt i fuld flexibilitet. Forberedelsestiden bindes op på 

undervisningstiden. 

Kredskontoret er ferielukket fra 1. juli – 6. aug. (begge dage 

incl.) Formanden træffes hele ferien på telefon. 

10.Evt.  
Referat: Regionalt TR-møde d. 9.-11. kl. 17-19 i Haderslev 

som oplæg OK-forhandlingerne. Fælles transport for TR. 
 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Carsten K. Jørgensen 
      


