
Til TR og KS   

Dagsorden til TR-møde torsdag den  26.9.2019 

Afbud fra: Maja, Pia, Johan,    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde  

Referat: 29.8.19 Referatet er godkendt 

2. Budgetforslag 2020 og tempera-

turmåling 

Orientering, drøftelse, procedure og høringssvar, se bilag 

Referat: 

Temperaturmålingen offentliggøres d. 26. sept.  

I forhold til budget: Gennemgået de punkter der berører børn 

og unge i forbindelse med mulighedskatalog: 

- Administration og ledelse – hvordan håndterer vi det i 

de lokale LMU’er 

- Arbejdstid – undervisningstimetal og justering af det-

te. 

- UU – flere opgaver koster ressoucer, derfor er de ikke 

nødvendigvis dyrere end andre. 

- STU – oprettelse af internt tilbud.  

3. Kongres 2019 Kongresbesøg, orientering, drøftelse af kongressens emner, se 

bilag 

Referat: 
Der er 7 TR der kommer på besøgsdagen. Programmet for 

åbningsdagen er gennemgået.  

Orientering om punkter på kongressen: 

- Skoleideal – et politisk bud på hvordan vi ønsker fol-

keskolen skal se ud. 

- Periodeforhandlingen – forvent ikke en central arb. af-

tale. 

- Gearet til fremtiden: Nærhedsprincippet og sikring af 

kvalitet. 

- Vedtægtsændringer. 

- Formand og næstformandsvalg.  

4. Kredsens økonomi Orientering 

Referat: Gennemgang af kredsens status på økonomi ved 

Carsten Jørgensen. Der er gennemgået områder som ligger 

under og over niveau og grunden til det. Regnskabet følger 

budgettet med forbehold for værdipapirernes udsving. 

5. Rådgivningsundersøgelse Orientering 

Referat: 

Der er gennemgået hvordan undersøgelsen så ud. Generelt set 

er der et billede af at rådgivningen forløber på et niveau vi 

godt tilfredse med. Undersøgelsen har ikke ført til yderligere 

handlinger.  

6. DLFs kursuskatalog Orientering, se bilag 

Referat: 



Hvilke kurser kunne være interessant for TR-gruppen: 

- Kursus for trio-gruppen kunne være en god ide. 

7. Åbent kursus Invitation 

Referat: Invitation er gennemgået. Opfordring om at vente 

med indbetalinger.  

8.  6. ferieuge og frit valg ordning Opmærksomhedspunkter 

Referat:Husk at udbetaling af 6. ferieuge, skal ske senest 1.10  

Ændring af fritvalgstillæg skal ske inden 1.10 med virkning 

fra 1.1..  

9. Til og fra skolerne 

 

AULA,  

Referat: 
Der er ingen meldinger kommunalt på at man ønsker at ud-

skyde lanceringen af AULA fra uge 43. Vi har en forventning 

om at systemet virker, hvis ikke må der være opgaver vi ikke 

skal lave.  

 

Mødekultur: 

Der er gennemgået mødestrukturen på forskellige matrikler. 

Der er mange forskellige mødestrukturer på de enkelte skoler. 

10.Evt.  

Referat: 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


