
Referat af TR-møde torsdag den 23.11.2017 
Afbud fra: JH, MN, PW, PSP, LG,TM,  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 26.10.2017  

Referat:  
Referat godkendt uden bemærkninger. 

Drøftelse af formålet med referaterne, da det kan være svært at se, 

hvad der er foregået på et møde, man ikke selv har deltaget i.  
Referaterne er en blanding af sagsreferater og beslutningsreferater 

og bruges i høj grad som kredsens hukommelse i forhold til beslut-

ninger og hvilke sager, der er drøftet. 
 

2. Åbent kursus Evaluering af kurset 

Referat: 
Positive tilbagemeldinger fra skolerne  - både hvad angår valgmø-

det og Thomas Skov. Formandens time blev også vel modtaget – 
rart for medlemmerne at høre hvad der rører sig i lærerkredsen. 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om antallet af byrådskandidater 

til debatten var hensigtsmæssig.  

Gl. Avernæs er stadig det foretrukne sted, selv om antallet af plad-

ser er begrænset. TR gjorde et godt stykke arbejde med at få folk til 

at rykke sig sammen på dobbeltværelser. 

Kort drøftelse af muligheder for at begrænse frafald. 

 

3. KV 17 Orientering 

Referat: 
Resultatet af valget er kendt. Socialdemokratiet har fået et godt 
valg, der giver absolut flertal i byrådet. Byrådet består nu af 4 par-

tier. PB spekulerede i mulige konstitutioner. 

Drøftelse af Fredericia Lærerkreds’ manøvremuligheder i det 
kommende byråd. Bl.a. udfra valgløfter givet på valgmødet på Gl. 

Avernæs samt i partiernes svar på kredsens skolepolitiske spørgs-

mål. 

Debat om hvorvidt fordelingen af de nye midler til skolevæsenet er 

rimelig. 

Afledt debat om Spar-Lån og den samlede økonomi. 

 

4. DLF kommunikationsplatform Orientering 

Referat: 
Orientering om DLF’s oprettelse af en intern kommunikstionsplat-

form for kredse, de tillidsvalgte og i sidste ende for alle medlem-

mer. Fredericia Lærerkreds mener ikke, det er en god idé, at den 

kommer ud til de tillidsvalgte og de almindelige medlemmer. Vi står 

ikke forrest for at prøve platformen. 

 

5. Midlertidige ansættelse og grænse-
flader i overenskomsten 

Orietering og drøftelse 

Referat: 
Midlertidige ansættelser kan kun finde sted, hvis man erstatter en 

anden – eksempelvis pga. barsel, orlov eller lignende. Man kan ikke 

ansætte midlertidigt på forventet arbejdsmangel. 



Kredsen og TR skal have fokus på det. 

 

En anden grænseflade er hvornår noget er lærerarbejde i forhold til 

pædagogarbejde. Når noget er undervisning, er det lærerarbejde og 

skal honoreres tilsvarende. 

Dette er endnu et fokusområde for kreds og TR.  
 

6. Nyankommende elever Status fra TR 

Referat: 
Hvad angår elever, der tidligere ville have startet i modtageklasser, 

er der noget, der tyder på, at det giver problemer både for eleverne, 

lærerne og for skolerne, at de nu starter i skolen uden start i mod-

tageklasser. Eleverne er utrygge og lærerne er frustrerede. 

Drøftelse af elevernes og lærernes vanskeligheder. 
 

7. Persondataforordningen Orientering 

Referat: 
EU’s direktiv om persondataforordning, der handler om korrekt og 

sikker håndtering af persondata, skal være implementeret ultimo 
maj. Fremover vil brud kunne give bøder på op til 4 % af omsæt-

ningen. 

For bl.a. kommunalt ansatte har det betydning, for måden vi kom-
munikerer eksternt. Endnu vides det ikke, om det får konsekvenser 

for intranet og MeeBook. 

Det betyder desuden, at vi på kredskontoret ikke kan opbevare data 

som hidtil.  

Kredsen tænker, at bruge anledningen til at få sorteret og digitali-

seret alle data. 
 

8. Til og fra skolerne 
 

Fredagscafe, KS og TR julearrangement, generalforsamling 

Referat: 
Der er fredagscafé med julehygge 8/12. 

KS og TR´s julearrangement 14/12 går til Jelling. 
Den kommende generalforsamling 16/3 er en valggeneralforsam-

ling. 

 

9. Evt.  

Referat: 
Tak for indsatsen og held og lykke fremover til Lisa, der stopper 

som TR og starter som konstitueret leder. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 

      


