
Fredericia 25.11.2016 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 24.11.2016 

Afbud fra: MM, MW, UW, SK, TK, BC, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 27.10.16 
Referat: Godkendt 

2. Medlemskontakt Kreds og TR 
Referat: Kun i enkelte sager, f.eks. vedr. arbejdsskader, kan 
medlemmer tilmelde sig direkte til DLF. Ellers går kontakten 
via kredsen.  
Vores kreds opfylder foreningens krav til åbningstider og kon-
taktmuligheder i lukkeperioder, 
DLF pointerer, at tillidsvalgte ikke må kompromitere med-
lemmer over for ledelsen.  
 

3. Medicinering og omsorgsopga-
ver for lærere 

Orientering 
Referat: Det er DLF´s holdning, at lærerne er ansat til at 
undervise, og at det er andre personalegrupper, der står for 
omsorgsarbejdet. Hver enkelt personalegruppe har både ud-
dannelse og erfaring indenfor bestemte opgaver, og den bedst 
mulige opløsning må være løsningen. På denne måde styrkes 
den sociale kapital på skolen ligeledes. Der kan selvfølgelig 
opstå akutte situationer, hvor det kan være nødvendigt at en 
lærer påtager sig en omsorgsopgave, eksempelvis udlevering 
af medicin på en lejrskole. 
  
 

4. Undersøgelse Teamsamarbejde, kapacitetsopbygning,  
Referat: Forvaltningen er i gang med en undersøgelse om-
kring Capacaty Building: Teamsamarbejdet, pædagogisk le-
delse og skolernes PLUC. 
Udvalgte medarbejdere deltager i fokusgruppeinterview på 
skolerne.  
 

5. Sygefravær faldende Drøftelse af årsager og handlemuligheder set fra skolernes 
side 
Referat: Årsagerne til det faldende sygefravær blev drøftet. 
Efter stort sygefravær i 2014 og 2015 er sygefraværet for de 
første 10 måneder i 2016 faldet til 3,47% for lærere. Mange 
mente, at forståelsesaftalen i Fredericia er en del af forkla-
ringen sammen med det udbredte teamsamarbejde og fleksibi-
liteten. 
 

6. Forståelsesaftale Evaluering, hvad virker, hvad virker ikke, havde mangler 



Referat: Kort orientering om KL/DLF-mødet i Herning d. 14. 
nov. Der blev udtrykt ønske om tidsfastsættelse af opgaverne 
og mere præcise opgaveoversigter. De 733 uv.timer er altaf-
gørende for at aftalen ”virker” og sikrer, at der er bedre tid 
til forberedelse end i mange af de andre kommuner. Mængden 
af møder og indholdet af disse problematisk. 
  

7. Budgetimplementering Orientering 
Referat: Den ekstra tildeling på 3 mio. kr. er delt ud til sko-
lerne til overgangene til lærer- og pædagogkompetencer. 
Opmærksomhed på, at pengene bruges til dette formål.  
 

8. Modtageklasserne Orientering 
Referat: Børne/skoleudvalget har besluttet, at modtageklas-
serne nedlægges, så eleverne starter direkte på distriktssko-
lerne, der dog godt kan tilrettelægge undervisningen på sær-
lige klasser/hold for de nyankomne, men de kan også placeres 
i de normale klasser. Der afsættes midler til kompetenceløft til 
personaler. Det påtænkte kompetenceløft synes dog langt fra 
at være tilstrækkeligt.  
Ressourcetildelingen er uændret men sikrer ikke nødvendigvis 
den nødvendige støtte til den enkelte elev.  
 

9. Åbent kursus Evaluering 
Referat: God idé med gruppearbejde med kolleger fra andre 
skoler.  
 

10.Næste TR møde  Juleafslutning 
Referat: Programmet udsendes i næste uge. Tilmelding kan 
nås endnu. 
 

11.Til og fra skolerne 
 

Skæv fratræden, konsulent undersøgelse,  
Referat: Man er nået langt i afklaringen i forhold til skæv 
fratræden, den manglende løn udbetales med næste lønudbe-
taling på 3 ud af 5 skoler.  
Kredsen har gennemført den årlige tilfredshedsundersøgelse 
af rådgivningen fra kredsen. Godt halvdelen har svaret, og 
den samlede vurdering er meget positiv. 
Antallet af lejrskoler på de enkelte skoler drøftet.  
 

12.Evt.  
Referat: Intet 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Per Breckling/Carsten Kjær Jørgensen 

      


