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1. Godkendelse af referatet TR møde 26.5.16 
 
Referat: Godkendt 

2. Nedsat tid, time-dagpenge, lejr-
skoletillæg, feriedagpenge og 
sygdom i ferien 

Orientering 
 
Referat: Lærere, der er født i perioden 1.-8.- 56 til 31.-7.-63, 
har nu mulighed for at gå at gå 175 timer ned i løn med løn-
afkortning men med fuld pensionsindbetaling fra de bliver 60 
år.. 
Lærere, der ikke har været ansat i 2015 og ikke optjent ferie-
penge, skal meldes ledige fra første feriedag og er dermed 
berettiget til feriedagpenge. Første ferie dag er i år 4. juli. 
Bliver man syg i ferien kan man søge erstatningsferie efter en 
uge, hvis man melder sig syg på første sygedag. Man skal 
forvente, at man vil blive afkrævet lægeerklæring. 

3. Kontordækning i sommerferien Orientering 
 
Referat: Kredskontoret er lukket fra 2.juli til og med 2. aug. 

4. KL og regeringen Økonomiaftalen 
 
Referat: Omprioteringsbidraget er afskaffet fra 2018. Det 
erstattes af et moderniserings- og effektiviseringsbidrag på 1 
mia. kr. Alt i alt en forbedring af kommunens økonomi. 

5. Skoleårets planlægning Status inden næste skoleår? 
 
Referat: Skoleårets fagplanlægning er de fleste steder ved at 
være på plads, nogen har fået opgaveoversigter og andre ste-
der er de på vej. Mange er ved at være klar til skemalægning. 
Der tales om udfordringer i forhold til ansættelser. TR har 
fortsast fuldt fokus på overholdelse af forståelsesaftalen og 
sammen med AMR at sikre en lige og fair fordeling af ar-
bejdsopgaverne. Enkelte særlige udfordringer aftales mellem 
TR og formanden. 

6. Voldsepisoder/politianmeldelser Fra HMU 
 
Referat: Se TR-udsendelse 08. Ny vejledning fra kommunen 
behandlet i HMU. Det er ledelsen, der først og fremmest har 
opgaven med at politianmelde. Vælger man ikke at anmelde 
skal man stadig lave en beskrivelse med begrundelse af, hvor-
for der ikke er sket en politianmeldelse. Vær opmærksom på 



politikken fra kommunen, når den udsendes. Det gennemgås 
på TRIO-konferencen.  
Vær også opmærksom på, hvem der har ansvaret, hvis ledel-
sen er ude af huset, evt. hvordan man kan kontakte dem. 

7. Budget 2017  
Referat: Alle interessanter omkring skolen peger på, at en 
øget grundtildeling er afgørende i forhold til budget 2017. Det 
er derfor ønsket, at puljerne til inklusion, talent mv. og de 16 
ekstra lærere i skoleåret 16-17 fortsætter som almindelige 
driftsmidler fremover, det er ganske enkelt nødvendigt for at 
kunne drive skolen. Folkeskolen i Fredericia har fortsat et 
markant økonomisk efterslæb og det er i alles interesse at der 
sker et markant løft af midler på området. Øget grundtildeling 
kan med fordel udmøntes som en lavere klassekvotient.  

8. Arbejdsrettens dom i bilag 4 Orientering  
 
Referat: Arbejdsretten har afsat dom i sagen om fastsættelse-
tid til forberedelse mm., og det faldt ud til KL’s fordel, så der 
skal fortsat ikke sættes timetal på opgaveoversigtens øvrige 
opgaver. Det er fortsat DLFs og Fredericia Lærerkreds opfat-
telse at lærerne har brug for en tidsfastsættelse af deres opga-
ver for at kunne løse opgaver bedst muligt. 

9. Til og fra skolerne 
 

 
Referat: Der efterlyses en rotationsvikar og en lærer, der har 
været på kursus til at udtale sig om uddannelsesprojektet til 
kommunens PR-afdeling. 
Uddannelsesprojektet fortsætter, selv om der er vanskelighe-
der med at finde rotationsvikarer. 

10.Evt.  
Referat: Formanden takkede Lone Erlandsen og Lone Klee-
man for deres indsats som TR. 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Carsten Kjær Jørgensen 
      


