
Referat af TR-møde torsdag den 28.8.2014 

Afbud fra: CT, VB, BJ, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 19.6.2014 

Referat:  
Referat godkendt. 
Velkomst til nye TR’er: Christian fra Frederiksodde og Sussi 
fra Kirstinebjerg. Præsentationsrunde. 
Medlemstjekliste rundsendes. 
TR-mødet 25-09-14 rykkes frem til 18-09-14. 
 

2. Kongres 2014  

Referat: 
Orientering om kongressens punkter:  
Opstilling af krav til OK. Kravene har været ude ved med-
lemmerne. Et af problemfelterne er arbejdstid. 
Strategi efter L409. Indtil nu har den været at arbejde for de 
bedst mulige arbejdsforhold, der hvor det er muligt – dvs. 
først på foreningsplan, derefter på kredsplan og til sidst på 
skoleplan. 
LL har stillet forslag om,at ændre foreningens politik om at 
arbejde for en 5 årig akademisk uddannelse. LL ønsker at 
bevare den 4-årige uddannelse på professionshøjskolerne. 
Hovedstyrelsen har et modforslag, som fastholder politikken 
om en 5-årig uddannelse. 
I forhold til skolelederforeningen har Hovedstyrelsen et ønske 
om at vente med en debat om tilhørsforholdet. 
Der skal desuden ses på økonomien i foreningen, for at fast-
holde kontingentet. Der skal ses på eksempelvis hovedstyrel-
sens størrelse, kongresperiodens længde og antallet af delege-
rede. 
Derudover skal der på kongressen arbejdes med foreningens 
langsigtede vision og strategi. 
Debat om OK 15 strategien. 
 

 

3. Åbent kursus  

Referat: 
Indbydelse med program er udsendt til skolerne. De tilmeldte 
personer fra sidste år, der ikke fik plads, har førsteret på 
pladserne. Det drejer sig om op til 70 Personer. 
Der fremkom forskellige betragtninger på problemet med, at 
ikke alle interesserede kan komme med. Kredsstyrelsen vil 
arbejde med strukturen på Åbent Kursus 
 
 



4. Timelønnede  

Referat: 
Orientering om at timelønnede nu har mulighed for at vælge, 
om de vil være månedslønnet eller timelønnet. Der er fordele 
og ulemper i begge ansættelsesmåder. TR skal orientere den 
enkelte ansatte om valgmuligheden. Kredsen står til rådighed. 
 

5. Lokal løn og lønopfølgning  

Referat: 
Kredsen har fokus på lønnen. En enkelt skole, har fået udbe-
talt forkert løn. Når der udbetales for meget løn, kan dette 
reguleres i den næste løn, således at der sker løntræk. Da TR 
ikke kan få opgaveoversigterne, derfor kan beløbet ikke kon-
trolleres. Derfor bakker Fredericia Lærerkreds ikke op om 
løntrækket. 
TR fik et minikursus i at læse lønsedlerne for de almindeligt 
kommunalt ansatte. TR fik ligeledes udleveret et lønopfølg-
ningspapir med diverse tillæg. 
Debat om kontaktlæreropgaven. Det er KS’s holdning at kun 
lærere kan løse den opgave. 
 

6. Opgaveoversigter, status og næ-
ste skridt 

 

Referat: 
DLF har udviklet et regneark til opgørelse af arbejdstiden. 
Denne har CKJ arbejdet på at forenkle, så man nemt kan op-
gøre ens arbejdstid og undervisningstid. Denne udsendes 
snarst til TR. 
Det er ikke lykkedes at lave en aftale med skoleafdelingen om 
udlevering af opgaveoversigter til TR. Dette vanskeliggør 
TR’s mulighed for at kontrollere om den enkelte lærer får den 
rigtige løn. Det vanskeliggør desuden muligheden for at se om 
skolerne lever op til forståelsespapiret.  
Kredsen arbejder videre på at få udleveret opgaveoversigter-
ne i henhold til MED-aftalen.  
 

7. Arbejdspladser  

Referat: 
Kredsen følger det tæt og har en naturlig forventning om, at 
TR gør det samme. 
 

 

8. Budget 2015, herunder HMU Status 

Referat: 
PB har været til orientering om budgettet. Indholdet er fortro-
ligt indtil budgettet offentliggøres fredag 29/08-14 kl. 15.00 
ved et pressemøde. 
 

 



9. Indsatsområder i forbindelse 
med skolestart, skolereform mv. 

Undervisningstimer, tilstedeværelse, understøttende undervis-

ning 50/50 og forholdsmæssige nedsættelser i opgaverne. TR 

AMR forhold, frivillig arbejdskraft, LMU retningslin-

jer/drøftelser. 

Referat: 
TR fik udleveret et stykke papir med forståelsespapiret i stik-
ordsform. I dem har KS udvalgt nogle indsatsområder. 
Vi vi følge op på om L409 overholdes og om forståelsespapi-
ret opfyldes. 
PB uddyber disse. 
TR skal være opmærksom på brug af frivillige eksempelvis til 
lektiehjælp. 
Der afventes en afgørelse på uenigheden mellem beskæftigel-
sesministeriet og DLF om arbejdstid på lejrskoler. Indtil da 
afvikles lejrskoler som vanligt. 
Debat om diverse problematikker i forhold til ny arbejdstid. 
 

10.Til og fra skolerne 
 

Nyansatte introduktionsforløb, LSP projektet - opmærksom-

hedspunkter. 

Referat: 
Kredsen laver i samarbejde med PUC et introforløb for nyan-
satte på 1½ dag. De, der var nyansatte sidste år er inkludere-
de i tilbuddet. TR må gerne minde om dette på skolerne. 
LSP projekt: resultaterne begynder at komme ud på skolerne. 
TR skal være opmærksom på, at det ikke bruges som evalue-
ring af den enkelte lærer. Bruges det på den måde, bedes TR 
melde ind til kredsen.  
I forhold til kompetenceudvingsprojektet er der brug for flere 
ledige til at vikariere. Man skal have været ledig i 3 måneder i 
det sidste år for at være kvalificeret som ansøger. 
9/9 afholdes pensionsmøde for overenskomstansatte. Husk 
tilmelding 3/9. 
 

11.Evt. Referat: 
 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 

      


