
Referat af TR-møde torsdag den 20.11.2014 
Afbud fra:UWJ, CT, VB, BJ, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 18.9.2014 
 
Referat: Referatet godkendt. Liste med nye lærere i rotati-
onsordningen omdelt, og det gav debat om disses forhold. TR 
bedes være opmærksom på nye kollegaer og nye medlemmer. 

2. Budget 2015 implementering Orientering og fremadrettede initiativer 
 
Referat: 3 afskediget på vores område. Besparelsen på de 
500 kr. pr. elev besluttes på skolerne. Behandles i LMU’erne, 
hvorfor kendskab til skolernes budgetter er nødvendig. Kred-
sen anbefaler, at man finder tydelige besparelser. Kredsen ser 
gerne, at besparelser på ledelsesområdet er i spil. 
Det er allerede nu en god ide, at man begynder at se på øn-
sker til anlæg på budget 16. Hvilke områder kan styrkes i 
driftsbudgettet? Er der projekter, der skal igangsæt-
tes/styrkes? 
Borgmesteren og skolepolitikere er på vej rundt på en ny sko-
lerunde. 

3. Åbent kursus Evaluering 
 
Referat: Gode tilbagemeldinger på Åben Kursus specielt lør-
dag formiddagen med Lars Mogensen. Også Kenneth Nielsens 
indlæg var godt. Få havde problemer med, at bussen kørte kl. 
15. Flere forslag til, hvordan alle kan komme med. F.eks. 
hvert andet år et andet sted med plads til flere. Andre gav 
udtryk for, at vi skal fortsætte som hidtil. 

 

4. LSP Skolestatus 
 
Referat: Opmærksomhed på, at den enkelte lærer ikke kan 
opleve at blive ”hængt ud” i den kortlægning, der er foretaget 
i LSP-projektet. Det opleves som svært at forholde sig til un-
dersøgelsen, som er udført for et år siden – endda umiddel-
bart efter, der er gennemført en ny skolestruktur. Der er lang 
tid mellem måling og indsats. 



 

5. Lejrskoleafregning Fredericia Lærerkreds anbefaling 
 
Referat: Kredsen opfordrer lærerne til at gemme planerne for 
lejrskolerne, så man kan dokumentere, hvad tiden er brugt til, 
så det kan anvendes, når vi får en afgørelse i voldgiftssagen. 
Forslag til udregning af tid til lejrskolen og afspadsering af 
denne udsendes fra formanden. 

6. Forståelsespapir Status og evalueringsproces, herunder lærerarbejdspladser 
 
Referat: Kredsen er særlig opmærksom på, at alle skoler hol-
der sig på de 733 undervisningstimer i gennemsnit. Mange 
opgaveoversigter virker mangelfulde. Dialog om udformnin-
gen af næste års opgaveoversigter kan startes. Forståelsespa-
piret skal evalueres. Det er kredsens holdning, at de enkelte 
lærere skal have mulighed for at medvirke. Der kan bl.a. være 
fokus på sammenhængende forberedelse.  
Kredsen udsender spørgeskema til TR vedrørende lærerar-
bejdspladser.  
Der er forholdsvis store forskelle på sygefraværet på de en-
kelte skoler. Langtidssygefraværet har i perioden været fal-
dende, mens korttidsfraværet er stigende. Tendens til, at sko-
ler med højst fleksibilitet har lavest sygefravær. Sammenlignet 
med øvrige ansatte i kommunen er sygefraværet for skoleom-
rådet stigende. 
 

7. Løn tjek og lokallønsforhand-
linger 

Opfølgning og fokus på specialundervisning. Lokallænsfor-
handlinger påbegyndt. 
 
Referat: Uklarhed om hvor grænsen går for vidtgående spe-
cialundervisning, der udløser særligt tillæg. 
Stadig mulighed for at sende lønsedler ind til kredsen til kon-
trol. Lokallønsforhandlinger skal i gang i nærmeste fremtid. 
Bl.a. skal forhåndsaftalen genforhandles. 
 

8. Ytringsfrihed Status på skolerne 
 
Referat: Når man udtaler sig i embeds medfør (forældremø-
de, skole/hjem samtaler), har man loyalitetpligt over for ar-
bejdsstedet. I læserbreve skal man pointere, at man udtaler 
sig som privatperson. Der er meget opmærksom på denne 



problematik forskellige steder i landet. Lokal udmelding kun-
ne være godt. 

9. Til og fra skolerne 
 

Mentor på UU, gruppelivssummer, nyansattes muligheder?, 
DLF psykologsamtaler, medicinering, kursusplan.  
Referat: Der er aftalt honorar for lærere, der fungerer som 
mentor for elever i forhold til UU.  
Øget dækning i gruppelivsordningen. Fint arrangement for 
nyansatte (fastansatte), hvor ca. halvdelen deltog. Opfordring 
til at bidrage til, at flere kan deltage næste år.  
DLF har besluttet at nedsætte antallet af psykologkonsultatio-
ner nedsættes fra 5 til 4. Vær også opmærksom på andre mu-
ligheder, f.eks. kommunale tilbud om hjælp. 
Det er ikke en læreropgave at udlevere medicin til elever. 
UVM har udsendt afgrænsning af, hvem der kan varetage 
undervisning. 
Kredsen vil forsøge at indgå i en løsning om en lærerkalen-
der. Det undersøges, hvem der gerne vil have en kalender. 
 

10.Evt. TR mødet den 4.12 rykkes til kl 16.00 pga FMU møde samme 
dag 
 

Referat: 
Med venlig hilsen 

 
Per Breckling/Carsten Jørgensen 

      


