
Til TR og KS   

Referat fra TR-møde torsdag den 23.2.2017 

Afbud fra:  

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 26.1.17 

Referat:  

Referat godkendt. 

 

2. OK 18 og medlemsdebat TR tilbagemelding i forhold til afviklingen af møderne 

Referat: 

Perioden for medlemsdebat om OK18 er 24/4 til 19/5. TR har 

mulighed for at booke KS-medlemmer til debatten på skoler-

ne. 

 

3. Pjece Tilbage efter stress 

Referat: 
Pjecen er udarbejdet med inspiration fra Herning. Den kan 

også bruges i forbindelse med tilbagevenden fra anden syg-

dom. For TR og AMR i Fredericia Kommune er det vigtig at 

være opmærksom på, at den beskrevne arbejdsgiverpligt til at 

indkalde til sygefraværssamtaler efter 4 ugers sygdom (blå 

faktaboks) ikke er gældende i Fredericia Kommune hvor ar-

bejdsgiveren har pligt til at indalde efter 14 dages sygdom 

eller efter 5 sygeperioder. 

 

4. Lønsedler Opmærksomhedspunkter 

Referat: 

PB gennemgik 3 eksempler på lønsedler – 1 overenskomstan-

sats, 1 tjenestemands og 1 fra 93-gruppen. 

Af opmærksomhedspunkter er bl.a. ansættelsesgrad og frit-

valgsordning som løn eller pension. 

 

5. Nye satser Befordringsgodtgørelse, timedagpenge, mv 

Referat: 
Vær opmærksom på de nye satser. Vær ligeledes opmærksom 

på de to forskellige satser for kørsel.  

 

6. Generalforsamling 2017 Orientering 

Referat: 
Kredsstyrelsen foreslår igen Mette Wichmann til dirigentpo-

sten. 

Deadline for forslag til dagsordenen er 10 dage før afholdel-

sen af generalforsamlingen. 

Nærmere information om generalforsamlingen følger på næ-

ste TR-møde.  



Husk at opfordre jeres kollegaer til at deltage. 

 

7. Regnskab 2017 og budget 2018 Orientering, hvor er vi nu. 

Referat: 
Kort gennemgang af regnskab og budget ved CKJ. 

Debat i forhold til kontingent, konfliktlån og konfliktkontin-

gent i forbindelse med afslutningen af tilbagebetaling. 

 

8. TR 112 evaluering Evt yderlige kommentarer 

Referat: 
Stor ros til oplægget fra Tommy Krabbe. 

Ellers ikke yderligere i forhold til evalueringen på selve kur-

set. 

 

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 
Den nye undervisningsminister har luftet tanken om, at kom-

petencen til at veksle Understøttende Undervisning til 2-

lærertimer skal ligge på den enkelte skole, hvilket vil betyde, 

at skolebestyrelserne ville få mere indflydelse. Lige nu er der i 

fredericia Kommune 3 matrikler, der har vekslet. 

Der er indtil videre 7 matrikler, der har afholdt TR valg. Re-

sten skal huske, at valget skal foregå i 1. kvartal. 

På ”min side” på DLF’s hjemmeside kan man allerede nu og 

i de kommende 2 år gratis hente 12 bøger både som lydbog og 

e-bog. Serien hedder Pædagogisk Rækkevidde. 
Udlevering af MED-håndbog 2015 (KL), pjece ”Tilbage efter 

stress” samt foreløbig dagsorden og tilmeldingsliste til gene-

ralforsamling. 

TK foreslår en fb-gruppe for TR-gruppen. Emnet sættes på 

næste mødes dagsorden. 

 

10.Evt.  

Referat: 

Spørgsmål om nyt i forhold til modtageklasser. Der er endnu 

ikke en officiel udmelding. PB undersøger. 

Spørgsmål til diplommoduluddannelsen og hvem, der skal 

tage kurset. Det kører foreløbigt videre, og det er skoleledel-

sens vurdering, hvem der skal tage kurset. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 

      


