
Fredericia 27.8.2015 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 27.8.2015 
Afbud fra: PB, CBJ, LM, TM, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 18.6.2015 
Referat: Godkendt uden bemærkninger 

Særlig velkomst til Pia Storm Pedersen fra Fjordbakkeskolen 

afd. Taulov, ny tillidsrepræsentant. 

2. Budget 2016 - omprioriterings-
bidraget! 

 
Referat: Et materiale, Fredericia på Forkant, er under udar-

bejdelse og skal imødegå den besparelse, som nødvendiggøres 

af omprioriteringsbidraget. Usikkert, hvor stor del af beløbet, 

der kommer tilbage til skoleområdet, der også kan blive ramt 

af mængderegulering på området. 

Der er ikke tvivl om at skoleområdet både på anlægssiden og i 

forhold til driften har behov for en økonomisk styrkelse de 

kommende år. 

 
3. Forståelsesaftalen, medbring 

gerne opgaveoversigterne 
Status og indsatsområder fremadrettet 
Referat: Husk at aflevere opgaveoversigter, når de er samlet. 

Ikke alle skoler har brugt opgaveskabelonen helt rigtigt. 

Reduktion af undervisningstimetallet og det gennemsnitlige 

undervisningstimetal ser ud til at være korrekt de fleste steder. 

Det blev givet udtryk for, at der mangler funktionsbeskrivelser 
på mange vejledere. 

De fremtidige fokusområder kan være fleksjobe-

re/deltidsansatte og nyansatte. Prøveafvikling og forberedelse 

i større blokke og tid til dag til dag forberedelse.  

Der bør stadig være fokus på lærerarbejdspladser. Der ople-

ves usikkerhed om, hvad det udvidede undervisningsbegreb 

dækker. Der gives udtryk for, at der bruges alt for meget tid 

på koordination i forhold til forberedelse. Det giver anledning 

for stor frustration for de ansatte. 
Husk at aflevere opgaveoversigter, når de er samlet. 

Ikke alle skoler har brugt opgaveskabelonen helt rigtigt. 

Reduktion af undervisningstimetallet og det gennemsnitlige 

undervisningstimetal ser ud til at være korrekt de fleste steder. 

Det blev givet udtryk for, at der mangler funktionsbeskrivelser 

på mange vejledere. 

De fremtidige fokusområder kan være fleksjobe-

re/deltidsansatte og nyansatte. Prøveafvikling og forberedelse 

i større blokke og tid til dag til dag forberedelse.  

Der bør stadig være fokus på lærerarbejdspladser. Der ople-

ves usikkerhed om, hvad det udvidede undervisningsbegreb 



dækker. Der gives udtryk for, at der bruges alt for meget tid 

på koordination i forhold til forberedelse. Det giver anledning 

for stor frustration for de ansatte. 

 

4. Åbent kursus  
Referat: Invitation udsendes i denne uge. Skærpelse i forhold 

til tilmelding og indbetaling. Deltag gerne. 

 

5. Medlemslister, indsats nye med-
lemmer 

 
Referat: Materiale til nyansatte udleveret. Vær opmærksom 

på de nyansattes medlemskab af DLF. 

 

6. Kongres 2016 Kongresperiode 2-årig? 
Referat: Der arbejdes med forskellige tiltag, der skal nedsæt-

te udgiften til f.eks. kongres. Flere TR gav udtryk for, at en 

længere kongresperiode går ud over demokratiet i foreningen. 

 
7. Lokallønsforhandlinger 2015-16 Orientering 

Referat: Lokallønsforhandlinger starter snarest og skal på 

vores område være startet inden 15. sept. 

 

8. Ferieforhindring, vold fra elever 
og erstatning 

 
Referat: Regler om sygdom i ferien præciseret, især vigtig at 

man straks melder sig syg, hvis man bliver syg i ferien. 

Regler om afvikling af efterårsferie mm. hvis der ikke er op-

tjent ferie udsendes og lægges på hjemmeside. Sag om vold, 

hvor en ansat ikke har fået erstatning pga. manglende politi-

anmeldelse, omtalt. Ledelsen skal foretage anmeldelsen.  

 

9. HS valg, stillerliste for Kennth 
Nielsen 

Hvem vil? 
Referat: Stillerliste udfyldt.  

 
10.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: Triouddannelse. 

 
11.Evt. Kalendere – hvis du har overskud af kalendere, så medbring 

dem gerne til kredsen. 

Referat: 
 

Med venlig hilsen 
 

Ullis W. Johansen/Carsten Kjær Jørgensen 
      


