
Fredericia 26.2.2015 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 26. februar 2015 

Afbud fra: PB, CBJ, CE, VB, SK,  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 4.12.2014 
 

Referat:  
Godkendt 

2. TR 112 Evaluering 
 

Referat: 
Rart at have tid til at talemed hinanden og have mulighed for 

at gå i dybden. Det er bedre at have tid til dette, fremfor at 

have foredragsholdere udefra. 

Formen og stedet er det rigtigte. 

3. OK 15 Resultater og videre forløb. Evt. klubmøde deltagelse. 
 

Referat: 
Urafstemning, elektronisk, fra den 5/3-16/3, proceduren 

fremgår af særnummer af Folkeskolen. 

KS står til rådighed med bistand til afholdelse af Klubmøde 

om OK15. 

Vigtigt at pointere at der ikke siges ja til L409. God lønforhø-

jelse, positivt med mulighed for afholdelse af 6.ferieuge.  
Strukturen af undervisningenstillæget er ikke nødvendigvis 

med til at sikre et lavt undervisningstimetal. 

Diskussion om papiret om arbejdstid og hvilke muligheder 

dette åbner. Forberedelsen er fremhævet flere steder. Mulig-

hed for lokalaftaler. 

De generelle lønstigninger på det kommunale område er fine. 

Forhandlingerne har været forstyrret af finansministerens 

indbladning. 

4. Generalforsamling Orientering, skriftlig beretning, regnskab, budget og TR op-
gaver 
 

Referat: 
Skriftlig beretning er klar, ligger på hjemmesiden, og der er 5 

printede eksemplarer til hver martrikel. 

Pænt regnskab, budgettet opperer med et underskud på 

20.000 kr. Faldet i medlemmer gør indtægterne mindre. 

Der er en solid egenkapital. 

 

TRs opgaver: TR møder ½ time før generalforsamlingens 

start. TR er stemmetæller. 



5. Skolerunde Emner og evaluering, herunder budget 2016 
 

Referat: 
Der burde være dagsorden og mødeledelse. 

Flere steder godt fremmøde, hvor der var plads til at få de-

bateret de ting, der er relevante. 

Det er en positiv oplevelse, at politikerne tager sig tid til at 

lytte og komme i dialog om skolen. 

Ledelses og forvaltnings indblanding i diskussionen få steder. 

Linjer på udskolingsskolerne er flere steder et problem, hvor 

det opleves, at eleverne grupperes i faglige niveauer. 

Skal møderne afholdes i eller udenfor arbejdstiden? 

Der er kommet en del problemstillinger op på skolerunderne, 

som KS vil gå aktivt ind i at finde løsninger på. 

6. Forståelsespapir Orientering omkring evalueringsproces mv. 
 

Referat: 
Der udarbejdes spørgeskema, der evaluerer forståelsespapiret 

og implementeringen af folkeskolereformen. 

Spørgeskemaet sendes formentligt først ud efter påske.  

7. APV Orientering omkring FMU beslutning og kommunale resulta-
ter. 
 

Referat: 
Socialkapital er faldet på skoleområdet og ligger nu på 67 

(tillid, retfærdighed, samarbejde) 

 

FMU har sendt fokuspunkter til LMU, som er balancen mel-

lem arbejdstid og arbejdsmængde, mobning og seksuel chika-

ne, vold og trusler om vold. 

 

Det er vigtigt at APV’en behandles på LMU, og referat læg-

ges på medarbejderportalen, så FMU kan følge LMU’ernes 

behandling af APV’en. 

 

Hvis man gerne vil have yderligere oplysninger omkring 

APV’en kan ledelsen kontakte Tine Busk. 

8. Rotationsprojekt Næste år 
 
Referat: 
Der er lavet om på reglerne, så fremadrettet skal rotationsvi-

karerne have været ledige i 26 uger. Der er ikke lærere, der er 

ledige i 26 uger, derfor arbejdes der på, at det er akademikere 

kan findes til rotationsprojektet. 

Der skal arbejdes på at sikre rotationsvikarerne et godt ar-

bejdsmiljø. 

 

Vigtigt at der er plads til implementeringen af den nye viden, 



medarbejderne kommer tilbage med. 

9. Husk TR valg Også suppleanter 
 

Referat: 
Kandidatliste sendes ud til alle TR’ere. 

 

Lone finder information om AMR valg. 

10.Til og fra skolerne 
 

 

Referat: 
Tjek at fradraget til fagligkontingent i årsopgørelsen 2014 er 

korrekt. 

Gamle møbler(mest borde) fra kredskontoret, der vil kunne 

bruges på skolerne, kan afhentes senest den 25/3 

11.Evt.  

Referat: 
Intet til referat. 

 
Med venlig hilsen 

 
Ullis  W. Johansen/ Malene Søgaard-Andersen 

 
 

      


