
Fredericia 16.3.2017 

Til TR og KS   

Referat fra TR-møde torsdag den 16.3.2017 

Afbud fra: MM, LG,  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 23.2.2017 
Referat:  
Referat godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Ny Børne- Ungepolitik vedtaget  
Referat: 
Kredsen vil bruge børne-ungepolitikken aktivt. Den er meget 

ambitiøs og kan være med til at understøtte lærernes arbejde. 

Bred enighed om at politikken bør efterfølges af øgede res-

sourcer til området. 

KS vil være opmærksomme på, at rammerne for opfyldelse af 

børne-ungepolitikken er til stede. 

 

3. Generalforsamlingen 2017 Orientering og forberedelse 

Referat: 
Gennemgang af TR-opgaver til generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen vil blive suspenderet efter den mundtlige 

beretning. Tiden skal bruges til at medlemmerne kan debatte-

re forskellige spørgsmål/dilemmaer. Tilbagemeldinger vil 

være skriftlige, og skal danne base for KS’ videre arbejde. 
Opfordring til resolutionsforslag om veksling af understøtten-

de undervisningstimer til to-lærertimer. Tages op på KS. 

KS arbejder med et resolutionsforslag omkring udarbejdelse 

af en arbejdstidsaftale version 2.0 

Debat om generalforsamlingens terminologi og muligheden 

for at lave en ”pixiebog”, der forklarer denne. 

Der kommer ikke forslag fra KS om forhøjelse af det lokale 

kontingent. 

Det er muligt at indsende forslag til generalforsamlingen ind-

til 10 dage før. Forslag til resolutioner og vedtagelser kan 

komme indtil og under generalforsamlingen. 

 

4. Skoleårets planlægning Status, herunder modtageklasseøkonomi, forståelsesaftale, 
forflyttelser, nyansættelser 

Referat: 
Bordet rundt. TR orienterer om status på stillingsændringer, 

klassestørrelser og -antal etc. 

Drøftelse af procedure for forflyttelser. 

Den officielle udmelding er, at der tilsyneladende kun er 3-4 

ledige stillinger i hele Fredericia kommune. Kredsen vil holde 



øje med om forflyttelsesproceduren er startet for tidligt, og det 

måske viser sig, at der burde være flere stillinger i spil. 

Når en matrikel modtager en nyansat eller en forflyttet, bør 

TR være opmærksom på, at vedkommende får ordentlige vil-

kår. 

PB sender et skema ud til TR vedrørende økonomien i modta-

geklasser. 

PB minder om fokuspunkter i forbindelse med skoleårets plan-

lægning. En liste udsendes. 

 

5. Budget 2018 Udviklinger og muligheder 

Referat: 
Indsamling af ønsker til det kommunale budget 2018 – både 

drift og anlæg. 

TR fremkom med mange gode og nødvendige forslag. 

 

6. Pejlemærker for god undervis-
ning 

Se bilag 

Referat: 
Danske Underviserorganisationers Samråd og Under-

visningsministeriet har i fællesskab udsendt ”Pejlemærker for 

god undervisning”. Pejlemærkerne er ret klare i formulerin-

gerne og ligger stor vægt på lærernes vilkår for at udøve god 

undervisning. 

KS vil bruge de 12 pejlemærkerne i det politiske arbejde. TR 

opfordres til at sætte fokus på dem ude på skolerne. 

Pejlemærkerne uddeles til TR. 

 

7. Inklusionsopgaven TR udsendelse 004 og de lokale muligheder 

Referat: 
Udsendelsen om inklusionsopgaven er ligeledes sendt til le-

derne via skolelederforeningen. TR bedes være opmærksom-

me på, at der bliver fulgt op på den. 

 

8. Indeklimaplan Status 

Referat: 
Orientering ved PB. Der forventes en generel orientering fra 

kommunen på et senere tidspunkt for AMR mv. 

Nørre Allé, Skærbæk, Taulov og muligvis Frederiksodde står 

først for. 

AMR har fået til opgave at arbejde med DLF’s arbejdsmiljø-

strategi. Dette gøres i samarbejde med TR. 

 
 

9. Medlemsundersøgelse Orientering 

Referat: 
KS er i gang med at forberede en lokal medlemsundersøgelse. 

Planen er, at den sættes i gang umiddelbart før generalfor-

samlingen, så der i den forbindelse kan reklameres for under-



søgelsen. Alle aktive medlemmer vil kunne deltage. TR må 

meget gerne opfordre kollegaerne til at deltage i undersøgel-

sen, da en høj besvarelsesprocent er lig et stærkt mandat. 

 
 

10.TR Facebook gruppe Oprettelse? 

Referat: 
Interessen er ikke overvældende. Det foreslås i stedet, at 

punktet Til og fra skolerne får mere plads. 

 

11.Til og fra skolerne 
 

 

Referat: 
Der er kommet resultater fra DLF-undersøgelse om TR-

vilkår. I forhold til landsresultatet ligger Fredericia Lærer-

kreds pænt. Det samme er gældende for AMR vilkårene. 

 

12.Evt.  

Referat: 
Intet til referat. 

 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 
      


