
Referat af TR-møde torsdag den 28.5.2015 

Afbud fra: SK, UW, CKJ,  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 23.04.2015 

Referat:  
Godkendt 

2. OK 15  Uenighed mellem DLF og KL 

Referat: 
Uenighed om punkt 3 i bilag til OK15. Uenigheden drejer sig 

om fastsættelsen af det forventede tidsforbrug til forberedelse 

og andre større opgaver. 

Der er meget stor forskel på hvordan der håndteres i de for-

skellige kommuner. 

DLF vil forsøge at finde en løsning, men det kan ende med en 

voldgiftssag på denne uenighed. 

 

3. Forhandlinger Forståelsespapir forhandlinger, orientering 

Referat: 
Vi er midt i et forhandlingsforløb omkring forståelsespa-

pir/aftale. Evalueringen af implementeringen af forståelses-

papiret/folkeskolereformen indgår som en del af forhandlin-

gerne. 

Skabelon for opgaveoversigter drøftes ligeledes under for-

handlingerne. 

 

4. Skoleårets planlægning Status fra skolerne 

Referat: 
Skjoldborgvejens: Ansat 3 ledere og 10-11 lærere, skemalæg-

ning starter i næste uge, der arbejdes på flere lærerarbejds-

pladser 

Nørre alle: Ansat 2 faste lærerstillinger, fagfordeling færdig, 

TR/AMR er inddraget, 26 arbejdspladser, der ikke alle er af 

ordentlig kvalitet, Generelt et godt arbejdsklima og folk er 

godt tilfreds. 

FOS afd. B:70-75% arbejdspladser, 2 fastansat lærer og 1 

barselsvikar, TRIO fungere godt, hvor AMR/TR bliver ind-

draget. Mulighed for hjemtagelse af arbejdet i kommende 

skoleår. 

FOS afd. C/D: et barselsvikariat er ikke besat, Ikke ret langt 

med kommende skoleår. OK med arbejdspladser. 

Indre Ringvej: OBS på 50/50 lærer/pædagoger i understøt-

tende undervisning generelt på Kirstinebjerg. I gang med 

kommende skoleår, men TR ikke inddraget meget. Der arbej-

des på muligheder for fleksibilitet og opgavehjemtagelse. 

Fjordbakke: 3-4 lærere ansat, bl.a. for at forsøge at nå 733. 

Der skal ansættes 2 ydereligere lærere. Alle har en fin ar-



bejdsplads. Skemalægning er startet. TR ikke voldsomt ind-

draget. Mulighed for fleksibilitet og opgavehjemtagelse. 

Skærbæk:2 lærer ansat, fine arbejdspladser, skemalægning 

er startet. TR ikke inddraget særligt 

10. klasse: 2 lærer skal ansættes, arbejdspladser til alle, plan-

lægning er ikke gået i gang endnu. Meget lidt inddragelse. 

Erritsø Fælleskole: Fælles planlægning i LMU, der er vigen-

de børnetal, hvilket har konsekvenser for økonomien. Der skal 

ansættes 2 lærere. Gennemsnitlige undervisningstimetal er 

743! 10 ½ lærerstilling til PLUC og ressource center. Byga-

den: Fagfordeling startet. Stor inddragelse af TR. Godkendte 

arbejdspladser til alle. Krogsager: ændringer bl.a. Pga. nye 

ringtider. Stor inddragelse af TR. Godkendte arbejdspladser 

til mellemtrinet. Højmosen: Godt i gang med fagfordelingen. 

Godkendte arbejdspladser til alle. 

Høgevej:3 lærere ansat. God inddragelse af TR. Skrivebord 

til hver, men ikke godkendte arbejdspladser til alle. 

FOS afd. A: Ikke overblik over fordelingen af understøttende 

undervinsingen mellem lærere og pædagoger. God inddragel-

se af TR. 2 lærere ansættes. 

Havepladsvej: 8-9 nye lærere, som alle får mentorer. Godt i 

gang med fagfordelingen. TR inddraget. Der tilstræbes 733. 

 

5. Skolernes fysiske forhold Status og nødvendigheder 
Referat: Der er generelt på skolerne stadigvæk et efterslæb i 

forhold til de fysiske rammer, både fra skolestrukturændrin-

gerne og mere generelt. TR bedes rejse problematikkerne og 

indgå i drøftelserne på alle skoler. Indsend gerne problema-

tikker til kredsen. 

6. HMU og FMU Sygefraværsindsats og opfølgning. Fredericia Kommunes 
budget 2016,  
Referat: På HMU niveau er der et stigende sygefravær og 

der forventes en mere forebyggende indsats. På FMU niveau 

følges sygefraværet så tæt som tallene tillader det, der er sta-

digvæk et unormalt højt sygefravær på skolerne. LMU opfor-

dres til at indgå i arbejdet, gerne med den vinkel at der hvor 

det går godt, må der kunne drages positive erfaringer. 

7. Hovedstyrelsesvalg Kandidat  
Referat: Fredericia Lærerkreds støtter Kenneth Nielsen som 

Hovedstyrelseskandidat  ved det kommende valg. Per Breck-

ling er suppleant. 

8. Mødeplan Vedlagt 
Referat: Ingen kommentarer 

9. Jubilarer Meld til kredsen hvis der er kendskab til kommende jubilarer 
Referat: Har du som TR kendskab til nogle så meld ind. 

10.Til og fra skolerne 
 

 

Referat:  
-Nyt fra kredsen med folketingskandidaters holdning kommer 



ud snarest. 

-FTF møde den 3/9 deltagelse anbefales 

-Lønsedler reguleres nu tilbage i forhold til OK 15 og april 

måned 

-Cevea kursus for nye meningsdannere 

-Lejrskoler undervisningstid og arbejdstid drøftet 

-Månedslønnede midlertidige ansatte har samme barselsreg-

ler som fast ansatte 

11.Evt.  
Referat: sommerafslutning for TR og KS den 18. juni. TR 

møde starter kl 15.00 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Malene Søgaard-Andersen 
      


