
Referat af TR-møde torsdag den 18.9.2014 

Afbud fra: UWJ, CE, LG, SK, BJ 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 28.8.2014 
 
Referat: Godkendt 

2. Lejrskole, mæglingsresultat  
Referat: Der er stadig ingen afklaring på problematikken, 
selv om der har været mæglingsmøde mellem KL og DLF. 
Sagen er sendt til voldgift. Lokalt er det aftalt at skolelederne 
planlægger med 14 utimer i døgnet, og at der efterreguleres 
når der er en afgørelse landsdækkende. Afgørelse kan trække 
ud. Hvordan lejrskolerne skal gøres op og registreres med 
henblik på efterregulering, tages op senere, når det er blevet 
behandlet i KS. 

3. Løntjek, er lønnen ok udbetalt?  
Referat: Vær opmærksom på undervisningstillægget specielt 
om tillægget for timer over 750 timer udbetales. Bemærk også 
om klasselærertillægget udbetales korrekt. 

4. Kongres 2014 Orientering 

 
Referat: OK-krav opstillet. Brev til beskæftigelsesministeren 
om tabet af de 300 mio. kr., der indgik i aldersreduktionen og 
øvrige forbedringer af arbejdstiden i tidligere overenskom-
ster.. I forhold til lov 409 er politikken, at der arbejdes på at 
lave lokale aftaler/forståelser, der måske kan bruges som løf-
testang. Enighed om at opnå det bedst mulige i forhold til lov 
409 og skolereform. Debat om læreruddannelsens længde, 
men politikken fastholdes.  Arbejde omkring kongressens og 
hovedstyrelsens størrelse igangsat med baggrund i forenin-
gens økonomi.  
En god kongres, fremadskuende og konstruktiv. 

5. Rotationsprojekt  
Referat: Det har været svært at få rotationsstillingerne besat, 
og nogle af stillingerne er besat med uuddannet personale. 
Problematisk, at lærere, der er blevet ledige ved sommerferi-
en, ikke kan søge pga. 3 mdr. reglen. Rotationsvikarene er 
ikke ansat på normale lærervilkår i forbindelse med arbejds-
tid! Dette kunne være bedre, særlig med henblik på rekrutte-
ringen. 

6. Budget 2015 Status og høringssvar. Retningslinje i forbindelse med perso-
nalereduktioner i HMU. 

 
Referat: Høringsfristen udløbet og det indgår herefter i byrå-
dets behandling. Det er endnu uvist i hvilken grad, man vil 
lytte til argumenterne i høringssvarene. Kraftige og tydelige 



høringssvar fra skoleområdet. Hvordan vil man flytte rundt på 
besparelserne? 2. behandling i byrådet d. 6. okt. Udmøntnin-
gen af rammebesparelserne vil blive effektueret umiddelbart 
efter den endelige beslutning, på vores område nok noget se-
nere. 

7. Opgaveoversigter/ uddannelses-

krav og 50/50 

Status og opmærksomhedspunkter / uddannelseskravet for at 
varetage undervisning i folkeskolen og byrådets 50/50 beslut-
ning omkring understøttende undervisning 

 
Referat: Kredsen har modtaget fra få skoler og vil gerne have 
resten. Det ser ikke ud til at være et problem med at andre end 
lærere underviser. Den understøttende undervisning er delt 
mellem lærere og pædagoger. Spørgsmål omkring vikartimer i 
de forskelleige afdelinger og typer af undervisning drøftet.  

8.   

Referat: 

9. Til og fra skolerne 

 

Sygedagpengereformen, åbent kursus, coaching, hviletid, 
suppleanter FMU 
   
Referat: Fælles APV i jan/febr. Ved længere tid sygefravær 
skal der være en formodet slutdato på fraværet fra lægens 
side, for hvis man er syg indtil videre, kan arbejdsgiveren 
indlede en afskedigelse. Vigtigt at TR deltager i møde om sy-
gedagpengereformen.  
Der er igen i år flere tilmeldinger til Åben Kursus, end der er 
plads til. 
Alle har mulighed for at få coaching af Rasmus Seistrup betalt 
af kommunen, både via leder og individuelt.  
11-timers reglen kan fraviges 20 gange om året. 
Kredsen vil gerne have referater fra klubmøderne. 

10.Evt.  
Referat: Problem at der er for mange forkortelser, der bruges 
om den understøttende undervisning. 
Mødet med AMR d. 17.-9. gav indtryk af, at arbejdsmiljøet 
har det dårligt mange steder. Nogle har givet udtryk for, at 
der er flere sygemeldinger end tidligere.Dette følges tæt. 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling 
      


