
Fredericia 18.8.2016 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den  18.8.2016 

Afbud fra: Ullis, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 16.6.2016 
 
Referat: Godkendt.  

2. Budget 2017 Aktuel status 
 
Referat: Tak for de hurtige svar ang. klassestørrelser. 

I næste uge afholder kommunen budgetseminar. Borgmeste-

ren fremlægger sit budgetforslag den 22/8. 25/8 kl 19.00 af-

holdes dialogmøde i Panorama herom. 29/8 borgermøde på 

Rådhuset fra 15.30- 17.30. Alle opfordres til at deltage i de-

batten. Deadline for høringssvar: 2/9. 

Per udtrykker sine tanker om budgettet. 

3. OK 15 og bilag 4 Orientering fra kredsformandsmøde og processen fremadrettet 
 
Referat: Der er ikke krav om tidsfastsættelser – ud over un-

dervisning - på opgaveoversigten efter arbejdsrettens afgørel-

se. 14/11 kl.10-15 afholdes dialogmøde i Herning. Fælles 

evalueringsproces af bilag 4 i OK 15 og forståelsesaftalen 

forsøges iværksat. 

4. Skoleårets planlægning Status fra skolerne, medbring gerne opgaveoverisigterne 
 
Referat:  Det er ikke tilfredsstillende med de meget korte tids-

frister i forbindelse med efteruddannelsen. Problemet er svært 

at løse. 

Opgaveoversigter bør være udleveret  inden sommereferien. 

Forskellige oplevelser om indholdet i de to arbejdsuger i ele-

vernes ferie. 

Linjeklasser er et problem ved klassedannelsen. 

Linjer diskuteres igen…  Bør gentænkes! 

Husk særlige forhold for nyansatte og i særdeleshed for nyud-

dasnnede. 

Husk opgaveoversigter til kredsen. 

5. Modtagelse af nye kollegaer, med-
lemmer, herunder trainee 

Se TR udsendelse nummer 014 
 
Referat: Se uddelte medlemslister! Byd nye ansatte velkom-

men også til DLF. 

Der uddeles velkomstmapper til nye medlemmer 

Problemematikker vdr. Traineeuddannelsen og ansættelse. 

6. 60 år, nedsat tid, fuld pension Orientering 
 



Referat: Vær opmærksom på denne gruppe (53-60 årrige)! 

7. Arbejdsskade, interne hændelser Nu på Broen 
 
Referat: Her indberettes! 

8. Kongres 2016 Orientering 
 
Referat: Debatpunkter: Hvad skal vi med skolen? 

                                          Medlemmernes arbejdsliv. 

                                          Det demokratiske solidariske vel- 

                                          færdssamfund. 

Mere herom senere. 

9. Til og fra skolerne 
 

Skolerne på Facebook, DLF kursus omkring professionel ka-
pital, meningsdanner uddannelsen 
 
Referat: Anvendelse af ens billede på facebook/skolernes 

hjemmeside kan nægtes. 

Vær opmærksom på skæve fratrædelser! 

15/9 arr. Velfærdsalliancen igen Fest for Fredericias velfærd. 

30/8 Opstartsmøde om ny børne-/ungepolitik. 

Alle opfordres til at deltage i arrangementerne. 

10.Evt.  
Referat: 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Jørgen Vesterlund 
      


