
Fredericia  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den  27.10.2016 

Afbud fra: Tine,  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 29.9.16 

Referat:  
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Bruttoskat ordning? Orientering 

Referat: 
Kredsen har fået en forespørgsel på mulighed for bruttoskat-

ordning på eksempelvis pendlerkort. Af princip er Kredssty-

relsen imod disse ordninger, da det er med en vis grad af spe-

kulation med skatteindtægterr, som bl.a. Folkeskolen bygger 

på. Derfor vil vi ikke indgå aftaler om dette. 

 

3. Løntjek, er du OK Kampagne 

Referat: 
Flere fagforeninger (er du OK-foreninger) indgår i kampag-

nen. Der er orientering til medlemmerne i Nyt fra kredsen.  

Alle har mulighed for at indsende lønsedler og få dem tjekket. 

Det understreges, at der kun sjældent er fejl, hos stat, region 

og kommune. 

 

4. Rotationsvikarer Nye muligheder! 

Referat: 
Det er nu blevet muligt at ansætte rotationsvikarer i projekter 

med pauser, så ansættelsen strækker sig ud over 6 måneder, 

selvom rotationsperioden kun er 6 måneder. Dette giver stør-

re fleksibilitet, med mulighed for bedre vikardækning – og 

dermed større mulighed for at alle de projekterede kursusfor-

løb på lærerområdet kan gennemføres. 

 

5. Åbent kursus Status 

Referat: 
Der er 90 tilmeldte. Bussen kører fra forsiden af banegården 

og fra Brugsen siden ved butikstorvet. 

Enkelte tilmeldte mangler at betale. TR bedes minde om det 

på skolerne. 

 

6. Læringsportaler Deling af undervisningsforløb 

Referat: 
Orientering om lukning af Educa, hvilket har haft betydning 

for 11 kommuner, der har brugt ressourcer til det. Disse res-



sourcer er nu spildte(også de forbrugte lærerressourcer), da 

disse kommuner har været nødt til at vælge en anden lærings-

portal. Heldigvis var Fredericia ikke blandt disse kommuner. 

TK efterspurgte tilbagemeldinger fra skolerne om status på 

arbejdet, da hun sidder i arbejdsgruppe om læringsportaler.  

I forbindelse med problematikken om rettigheder i forbindelse 

med deling af undervisningsforløb, har KL nu udtalt i en vej-

ledning, at man som lærer forventes at dele sine materialer i 

det omfang, man har gjort hidtil. 

 

7. DLF undersøgelse Opgaveoversigter medbringes 

Referat: 
DLF har søsat en landsdækkende opgørelse af undervisnings-

timetal, derfor har kredsen fået til opgave at indsamle under-

visningstimetal for alle lærere. TR bedes indsamle og aflevere 

opgaveoversigter for samtlige. 

Skulle der være problemer med indsamlingen, kan TR – også i 

forbindelse med kampagnen – bede ledelsen om en oversigt 

over fordelingen af undervisningstimer.  

 

8. OK 18 Drøftelse af mulige krav 

Referat: 
Orientering om KL-LC evalueringsmøde (bilag 4) i Herning, 

med deltagelse af distrikst-TR, ledere, skoleafdelingen og 

kredsen.  

Drøftelse af hvor vi er i forhold til De 15 punkter om arbejds-

tid. 

Punktet drøftet. 

 

9. Til og fra skolerne 
 

 

Referat: 
Der efterlyses emner til TR112. Forslag fra TR: Idéer til 

hvordan vi får dialogen om opgaveoversigten til at fungere 

(både før og løbende over året). Langtidsfriske medarbejdere 

– fastholdelse af det lave sygefravær. Social kapital - profes-

sionel kapital. 

I januar holdes et foredrag af Rasmus Willi i samarbejde med 

andre organisationer. Det er stadig pladser. Info kommer i 

Nyt fra kredsen. 

På sidste FMU drøftedes sygefraværet. Det er lavere end sid-

ste opgørelse på skoleområdet. Vi bør overveje, hvordan vi 

fastholder dette. Ligeledes drøftedes brug af FB. Denne drøf-

telse bør bredes ud, så lærere ikke kommer til at uploade ma-

terialer, der ikke bør offentliggøres. 

Angående de 20 millioner til indeklimaforbedringer bliver der 

lavet en plan i samarbejde med Arbejdstilsynet. Kredsen har 

opfordret til at planen bliver fireårig. AMR bør spørge  til 

planerne hos ledelsen. 



Drøftelse af hvordan man kommer videre med muligheden for 

en kortere skoledag og to voksne i undervisningen?  

10.Evt. TR/KS juleafslutning 

Referat: 
Indbydelse til juleafslutning er sendt til TR. Turen går til 

Flensborg – bemærk den tidlige tilmeldingsfrist. Programmet 

varer fra 12.30 til ca. 20 30. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 

      


