
Fredericia  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den  21.11.2019 

Afbud fra:  MM, MP, 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 24.10.19 

Referat:  

Referat godkendt uden kommentarer 

2. Budget 2020 Processer og indflydelsesmuligheder 

Referat: 

Der er en række beslutninger i budgettet som igangsættes i 

nærmest fremtid, vi skal være på forkant med de implemente-

ringer vi har mulighed for at påvirke. 

Forkortet skoleuge mellemtrin og udskoling. Fokus på at res-

sourcerne ikke forsvinder i vikar, dækning af manglende lek-

tioner etc. 

Mellemkommunale tilbud. Vi skal være opmærsomme på om 

der oprettes nye tilbud indenfor vores overenskomstområde, 

vi skal påvirke oprettelsen af disse tilbud. 

NEST-klasser – uddannelse er kravet for at kunne løfte denne 

opgave. 

Anlæg. Ombygning af Skolesvinget, medarbejderne skal sik-

res indflydelse i denne proces. Ligeledes i planlægningen af 

kommende ombygning af Højmosen, Frederiksodde. 

Stor opmærksomhed i forhold til analyse af Kirstinebjergsko-

len og en evt ny skole. 

Uden bevillinger: 

Arb. Tidsaftale – forår 2020 – input på TR112.  

Koncern 0-18 – Inddragelse af lokale LMU i start og slut pro-

cessen. Der er endnu ikke lavet noget organisationsdiagram. 

Økonomiskmodel – indspark til hvordan dette løses.  

KUI – hvordan bliver struktur og organisering – vores med-

lemmer skal sikres indflydelse i dette. Vi skal især følge pro-

10, og hvordan dette udvikler sig.   

 

3. Lærerkommissionen og periode-

forhandlingerne 

Processen og orientering af medlemmerne, herunder TR stor-

mødet i Odense. 

Referat: 

Kommisionen kommer udelukkende med et grundlag for et 

fælles udgangspunkt for en ekstra forhandling, ikke et bud på 

en aftale. Husk at tilmelde sig stor-mødet, er man selv forhin-

dret opfordres tr-suppleant til at deltage.  

4. HS valg Aktuel stemmeprocent, videre forløb 

Referat: 

Kort gennemgang, følg med på facebook, sikre en høj stem-



meprocent.  

5. Fælles mål Hvor er vi på skolerne med målstyringen? 

 

Referat: 

Vores tilgang er at målstyring ikke er dikterende for lærernes 

undervisning. 

6. AULA Opfølgning 

Referat: 

Kort information omkring nem-id, vikardækning. 

Punkter til videre bearbejdelse: Navne på ressourcer, hvordan 

skriver man ugeplan, bookning af ressoucer, klasselister.  

7. Medlemsundersøgelse Svarprocent 

Referat: 

Ved sidste optælling lå vi på svarprocent på 27, vi vil gerne 

have en lidt højere svarprocent.  

8. Åbent kursus, TR kursus og TR 

112 

Evalueringer og planlægning 

Referat: 

Åbent kursus: 

Gode tilbagemeldinger, evt. besparelse af bustransporten. 

TR-kursus: 

Større tilfredshed med kurset end forventningerne lagde op til, 

vi arbejder på at få flere af disse kurser. 

TR-112: Kort info. 

9.  Trivsel 2019 Opfølgning på undersøgelsen i feb. 2020 

Referat: 

De arb. pladser der havde en rød vurdering skal have endnu en 

trivselsundersøgelser, for at følge op på de indsatser der er 

etableret, for at følge om der er en udvikling. Den skulle gerne 

være positiv. Det er MED udvalget der har ansvaret for hand-

leplaner på arb. pladserne. 

10.Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Carsten Jørgensen har valgt ikke at genopstille til Kredsstyrel-

sen.  

Papirkalender, husk bestilling. 

Vedtægtsændring § 11a forslaget er gennemgået og tankerne 

bag. TR positive. 

11.Evt.  

Referat: 

Stigende problematik i forhold til arb. miljø og inklusion af 

udadreagerende elever. Fokus på at lægge arbejde i hvordan 

man på skolen griber sådanne situationer ad. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


