
Fredericia 23.10.2015 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 22.10.2015 

Afbud fra: PB, AKA,TM, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 24.09.2015 
Referat: Godkendt 

2. Politianmeldelse Udmeldt procedure fra HR chefen 
Referat: Stadig indberette interne hændelser og arbejdersska-
der, som vi plejer, men ikke politianmelde alt. Fredericia 
Kommune vil betale skadesramte erstatning, hvis der ikke er 
blevet anmeldt en sag i rette tid, altså inden 72 timer. Proce-
duren tages op på HMU-mødet. 
Sagen blev drøftet, og der blev sat spørgsmålstegn ved proce-
duren. Se udsendte materiale fra HR chefen 

3. FMU  Referat fra den 21.10.2015 
Referat: Sygefravær blev taget op i FMU. Det er taget et nyt 
system i brug, hvor man kan se, hvordan sygefraværet har 
været i aug/sept 14 og 15. Der skal nu i kommunen sættes 
måltal for sygefravær. Man skal arbejde med sygefraværet 
ude i LMU. 
Der er besøg af arbejdstilsynet ude på alle matrikler i øjeblik-
ket. Budget 16: Alle forslag skal behandles politisk, inden 
budgettet kan besluttes. Udkast til principper for forældre-
samarbejde blev også debatteret på mødet, og der skal arbej-
des videre med udkastet. Udkastet bliver sendt til høring. 

4. Møder omkring evalueringen af 
OK 15s bilag 4 

Orientering fra regionalt TR møde og planlægning af møder 
på skolerne i uge 44-47 
Referat: Formålet med mødet er, at vi skal forbedre vores 
arbejdmiljø og arbejdsbetingelser også på den enkelte ar-
bejdsplads. Mødet holdes og planlægges sammen med AMR. 
Det må ikke hedde et klubmøde, da det handler om arbejds-
pladsens ve og vel. Det skal meget gerne ligge i arbejdstiden. 
Spørgeskemaet skal udfyldes. Man skal tage de ting op på 
mødet, som er relevante for arbejdspladsen. Vigtigt, at printe 
folderen om de 15 punkter om arbejdstiden ud. Materialer er 
sendt ud fra DLF, og der er en drejebog til mødet. Det er me-
ningen, at spørgeskemaerne skal sendes tilbage til DLF, og 
her vil man arbejde videre med svarene. Der skal også være 
en kredsopsamling på TR-mødet den 10.dec. 

5. DLF retningslinjer Orientering 
Referat: Nye retningslinier for DLF. En TR må ikke kompri-
mentere en kollega overfor en ledelse. Kredsen arbejder med 
et skrift om retningslinier for medlemskontakt til foreningen 
generelt. Bliver sendt ud, når det er færdigbehandlet. 



6. Organisationsgrad Fredericia ligger under landsgennemsnittet!! Gennemgang af 
hver enkelt matrikel. 
Referat: Opmærksomhed på det. 

7. Lokallømnsforhandlinger Status 
Referat:Der er ikke mange penge at forhandle om. Der er 
blevet udvekslet krav. Der har ikke endnu været nogen møder. 
Vi har i kredsstyrelsen snakket om, at vi lægger et beløb oveni 
Fredericiatillægget.  

8. Til og fra skolerne 
 

 
Referat: Bestilling af kalender med navns nævnelse denne 
gang. Der kommer en meddelelse ud fra Kredsen. 
Årsagen til at der ikke er så mange på Åbent kursus i år? Ke-
deligt program, manglende overskud, tid. 

9. Evt.  
Referat: Intet til referat 

 

Med venlig hilsen 
 

Lone Kleemann/ Carsten Jørgensen 


