
Referat af TR-møde torsdag den 23.04.2015 

 
Afbud fra:MSA, UWJ, Steven, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 26.2.2015 
Referat: Godkendt. 

 

2. Kursus for TR DLF og Fredericia Kommune 
Referat: PB beskriver kort relevante kurser fra DLF. Næst-

formandskursus i MED og budgetkursus for (hele) MED til-

bydes. 

 

3. Generalforsamling 2015 Evaluering 
Referat: Positiv tilbagemelding. Vi mangler dog mere debat 

(Udtryk for enighed eller apati?). Ros til formandens beret-

ning. Diverse meninger om afholdelse torsdag eller fredag. 

 

4. OK 15  Afstemningens resultat. Stat, region og kommune resultat i 
forhold til løn og arbejdstid. 
Referat: PB resumerer. Høj stemmeprocent generelt i Frede-

ricia Kommune, flere matrikler kom op på 100 %. Spørgsmål 

omkring 6. ferieuge debatteres. (Se TR-udsendelse 

nr.010/2015 Journalnr. 144). 

Bilag 1.1 uddeles i plakatform. Vær opmærksom på de 15 

punkter!  

KS arbejder på at opnå en aftale! 

 

5. Forståelsespapirs evaluering Orientering omkring status og det videre forløb. 
Referat: Evalueringen forsinket.. Spørgeskema udsendes evt. i 

næste uge!! Opfordre medlemmerne til at udfylde og indsen-

de! Evalueringen er et vigtigt arbejdspapir for kredsen og for 

kommunen. 

Det er stadigvæk kredsens opfattelse at den enkelte lærer skal 

kunne løse sin opgave bedst muligt til gavn for skolens elever, 

dette gøres ved at lederen giver læreren mulighed for at ar-

bejde med fuld stedeværelse eller med fuld flekstid. 

 

6. Kontingentopkrævning Orientering omkring ændret opkrævning 
Referat: 1/7 opkræves kontingentet centralt. Skriftelig orien-

tering til medlemmerne på vej. 

 

7. HMU budgetretningslinje og 
budget 2015 

Orientering om retningslinje og omkring budget 2016 arbej-
det. 
Referat: Hovedudvalget inddrages tidligere i processen. Det 

skulle gerne forplante sig nedefter! Medarbejdernes viden 

skulle gerne kunne kvalificere  ledelsens beslutninger, det er 



MED tanken. 

 

8. Lokallønsforhandlinger Orientering omkring resultat og status for Fredericia Kommu-
ne herunder KOF forhandlinger i forhold til AMR, UU Lille-
bælt, CKV afdeling RUA, 
Referat: Der er lavet ny forhåndsaftalefor Fredericia kom-

mune og for UU Lillebælt. Se kredsens hjemmeside! KOF-

forhandlingerne endte ikke med AMR-tillæg! 

 

9. Til og fra skolerne 
 

Herunder skoleårets planlægning, hvor langt er vi. 
Referat: Der ansættes  mange i øjeblikket. Lad os få dem som 

medlemmer! Husk at de skal oplyser deres ancinitet for at 

kunne lønindplaceres korrekt!  

Der opleves blandt TR i øjeblikket pres i forhold til de 733 

timer, den 6. ferieuge og i forbindelse med prøveafviklingen. 

 

10.Evt.  

Referat: 
Med venlig hilsen 

 
Per Breckling 

      


