
Fredericia 14.4.2016 

Til TR og KS   

Referat fra TR-møde torsdag den 14.4.2016 

Afbud fra: CT, LG, MSA 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 25.2.16 
Referat:  
Referat godkendt. 

2. Generalforsamling Evaluering, opfølgning 

Referat: 
Ledelsen på SOSU-skolen har svaret på det åbne brev fra ge-
neralforsamlingen og har inviteret til møde. 
TR anbefaler stadig generalforsamling en fredag.  

3. Lokale arbejdstidsregler? Med baggrund i TR udsendelse 004 
Referat: 
Der kan ikke laves lokale aftaler på skolerne i Fredericia. Det 
forhandles på kredsniveau.  

4. Skoleårets planlægning Personalesituationen, opgaveoversigterne(skabeloner), hold-
dannelser, arbejdsvilkår mv. 
Referat: To lærere er forflyttet fra 10’ende. Der synes at være 
behov for en procedure for, hvordan lærere flyttes fra én ma-
trikel til en anden internt på skolerne. 
Opmærksomhedspunkter til skoleårets planlægning gennem-
gået. Powerpointpræsentation udsendes(også til skoleledelsen) 
og kan evt. bruges på klubmøder. 
Planlægningen følges tæt og skulle gerne forbedres i forhold 
til sidste år. 

5. Mødekalender Se bilag 

Referat: 
Ingen kommentarer til udsendte forslag til mødekalender for 
16/17. 

6. TR sommerafslutning Drøftelse 

Referat: 
Forslag om udflugt til Flensborg med indslag. Kan være pro-
blem i forhold til prøveafvikling.  

7. Praktikaftale Ny aftale? 

Referat: 
Aftale på vej men er endnu ikke underskrevet. 

8. Budget 2017 Orientering 

Referat: 
Arbejdet med budgettet er i gang og alle interessenter om sko-
len er enige om, at der er behov en øget grundtildeling til fol-
keskolen. 
Der er også et opsparet behov for anlægsmidler til renove-
ringsopgaver. 



9. Program for læringsledelse Status 

Referat: 
DLF har lavet undersøgelse for kommuner, der deltager i pro-
gran for læringsledelse projektets første år. Fredericia er ikke 
med, da vi er ikke er i  projektets første år, men befinder os i 
det andet år. 

10.Til og fra skolerne 
 

 

Referat: 
Der kan søges konsulenthjælp fra SPARK til ”trioerne” til 
konkrete arbejdsområder.  
Fredericia Lærerkreds har fået en håndfuld nye medlemmer i 
perioden med karensfritagelse mm. Vi fortsætter med et godt 
tilbud til nye medlemmer. 
Løntrinsstigning pr. 1. apr. bemærk at andre tillæg modregnes, 
så lønstigningen er ikke så markant. 
Det udmeldte kursus om økonomi for LMU efterlyses. 

11.Evt.  

Referat: 
 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Carsten Kjær Jørgensen 
      


