
Fredericia 25.2.2016 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 25.2.2016 

Afbud fra: CKJ, CE, 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 10.12.2015 

Referat:  

Referat godkendt. 

 

2. Evaluering af TR 112 Indhold, form mv. 

Referat: 

Førstedagen, hvor vi arbejdede selv og konkret, ses som rele-

vant og brugbar i det fremadrettede arbejde. 

Det centrale kursus på andendagen virkede irrelevant og ikke 

tilpasset vores virkelighed. 

Det at AMR og TR er samlet og har mulighed for og tid til at 

samarbejde anses for vigtigt. 

Der ønskes fokus på de nære udfordringer. 

 

3. Generalforsamling 2016 Regnskab, skr. beretning, praktiske forhold herunder TRs op-

gaver, valg, resolutioner mv. 

Referat: 
Skriftlig beretning blev udleveret i 5 eksemplarer pr matrikel. 

Opbygningen af Skriftlig Beretning er som sidste år. 

Kort gennemgang af driftsregnskab og forslag til budget. 
Endelig dagsorden udsendes 10 dage før. 

TR skal møde kvart i fire til generalforsamlingen, hvor der 

uddeles ansvar for optælling i forbindelse med valghandlin-

ger. 

Der er fra kredsstyrelsen planlagt 3 resolutioner samt et 

åbent brev. 2 af sidste års resolutioner bragte resultater, der-

for anses resolutioner stadig for at være vigtige og relevante. 

”Like” og del gerne begivenheden på Facebook. 

4. Understøttende Undervisning Veksling af understøttende undervisning til to-lærer timer, 

holddannelse. 

Referat: 
Politisk er det i Fredericia besluttet, at uddelegere beslut-

ningskompetencen i forhold til veksling af understøttende un-

dervisning til to-lærertimer til skolelederne. 

Efterfølgende har skolelederne/forvaltningen besluttet en me-

get omstændelig procedure, der vanskeliggør vekslingen til to-

lærertimer. 

KS anser dette for at være i modstrid med den politiske be-

slutning. Emnet vil blive behandlet på generalforsamlingen. 

Holddannelse: området skal følges tæt på både matrikel, skole 



og kommune niveau. 

 

 

5. Medlemshvervning Slutspurt 

Referat: 
Liste over ikke- medlemmer udleveres. Det er stadig muligt at 

melde sig ind og undgå karensperioden samt spare kontin-

gentkroner. 

Indsatsen har betydning for både DLFs og Fredericia Lærer-

kreds’ fremtidige økonomi. 

 

6. MTU HMU og FMU indsatser, opsamling fra skolerne 

Referat: 
TR har fået invitation til SPARK-konference. Formanden og 

Claus Bülow anbefaler, at man melder sig til. Konferencen er 

overtegnet, men der kunne være mulighed for at lave endnu 

en. 

LMU’erne skal huske at lave handleplaner i forbindelse med 

MTU-resultaterne. Disse skal sendes til FMU til maj. 

 

7. Budget 2016 Udmøntning af puljer til inklusion og særligt begavede elever 

Referat: 
Der er en talentpulje på 2 millioner til børn med høj begavel-

se. Disse midler er øremærket ansættelse af personale på de 

fire distriktsskoler. 

Der er ligeledes en inklusionspulje på 5 millioner. Under 
denne beskrives der forskellige mulige tiltag, den kan bruges 

til. Dog skal den bruges til ansættelse personale.  

Det drejer sig i begge tilfælde om et-årige midler. 

Der er afsat anlægsmidler til delvis modernisering/renovering 

af diverse skoler. 

Der er afsat 2 millioner til IT samt 2 millioner til trafikforbed-

ring. 

 

8. Program for læringsledelse Status 

Referat: 
Sammen med 12 andre kommuner deltager Fredericia Kom-

mune i AP Møller projektet. Projektet erstatter LSP. 

Foreløbige tilbagemeldinger er ikke decideret positive. Un-

dersøgelsen viser et øjebliksbillede og kan ikke stå alene, læ-

rerens(lærerteamets) professionelle vurdering undervisning, 

trivsel mv. er vigtigere og mere validt!  

Projektet er 3-årigt. Vi er i år 1. Projektet er et internt ar-

bejdsredskab. 

 

9. Til og fra skolerne 

 

Broen7000. 

Referat: 

Medarbejderportalen Broen7000 er kommet. Den er lidt svær 



at navigere i. Fremadrettet skal bl.a. MED-udvalgsreferater 

ligge der. 

På Facebook er kampagnen Velfærdsflertallet støttet af DLF i 

fuld gang. Håbet er at påvirke politikerne. Gå gerne ind og 

”like” 

Brev til medlemmerne i forhold til opsamlingen på evaluerin-

gen af bilag 4 udleveres til TR.  

DLF har lavet en medlemsundersøgelse om tilfredshed med 

foreningen som helhed. Fredericia Lærerkreds herunder i høj 

grad TR’erne scorer meget højt. 

PB undersøger størrelsen af arbejdsopgaven i forbindelse 

med Talentvejlederuddannelsen og om de lærere, der delta-

ger, får den korrekte arbejdstid. 

 

10.Evt.  

Referat: 
Intet til referat. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 

      


