
Referat af TR-møde torsdag den 31.8.2017 

Afbud fra: SS, TK,  
 

Dagsorden: 
Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 15.6.17  
Referat:  
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Nyansatte – nye medlemmer Indsats 
Referat: 
TR skal have særlig fokus på nyansatte og deres medlemskab 
eller mangel på samme. Der er sendt lister ud til TR. Kreds-
kontoret vil gerne have tilbagemelding på eventuelle fejl og 
mangler. 
TR må også gerne melde ind om kommende jubilæer. Særlig 
problematik i forbindelse med jubilæum i folkekskolen, mens 
jubilæum i kommunen/regione er på plads. 
 

3. Åbent kursus, fredagscafe, kon-
gres invitation, regionalt OK18 
møde samt diverse 

Orientering 
 
Referat:  
-Løntjek – KS vil tilbyde det i forbindelse med skolebesøg. 
Fagforeningerne kører kampagne i uge 38-39. 
-Orientering om DLF’s medlemsundersøgelse af arbejdsfor-
hold. TR må gerne gøre reklame for det. 
-Orientering om Lærertræf i Odense til november. Prisen er 
400,-, og der er stadig ledige pladser. 
-4/10 afholdes et stort arrangement af ”Danmark for velfærd” 
i Odense. Det bakker DLF og Fredericia Lærerkreds op om. 
Vi arrangerer fælles transport. Reserver dagen. 
-Invitationer/opslag til Åbent kursus er sendt ud til TR. 
-Der planlægges med 4 fredagscaféer for skoleåret 17/18. Der 
er udsendt invitation til den første, der finder sted 15/9 på 
kredskontoret. 
-TR er inviteret med til kongressens 1. dag. 5 melder, at de 
allerede har tilmeldt sig. 
-Der er varslet regionalt OK møde d.9/11. Yderligere informa-
tion følger. 
 

4. Skoleårets start Evaluering af denne generelt til/fra skolerne, medbring gerne 
opgaveoversigterne. 
Udvidede undervisningsbegreb, Meebook, tilstedeværelse 
Referat: 
-Vær opmærksomme på det udvidede undervisningsbegreb i 
forbindelse med opgaveoversigterne. Opgaveoversigterne 
samles ind og sendes til kredskontoret. 
-Der har i sommerferien været fokus på holddannelse fra poli-



tisk side. Det har betydet en ekstrabevilling. 
-Drøftelse af problematik i forhold til børnehaveklasseledere. 
Kredsstyrelsen arbejder videre med det. 
-Undervisningsministeren og Anders Bondo har sammen for-
fattet et skriv, der bliver kritiseret voldsomt af visse reform-
fortalere. 
-Enkelte steder opleves der en opstramning på tilstedeværel-
sestiden. Andre steder er der uklare udmeldinger. 
Meebook opleves indtil videre ikke at virke efter hensigten. 
 

5. Budget 2018 KL/regeringsaftale, basisbudget og borgmesterens forslag. 
Drøftelse. 
Referat: 
Gennemgang af Borgmesterens budgetforslag 18. 
På vores område er der følgende forslag: 
14 millioner til drift årligt 4 år frem hvoraf størstedelen skal 
gå til skolen. Moderniserings- og effektiviseringsbidraget vil 
æde nogle af de millioner. 
Energirenoveringen fortsætter med 25 mill. i 18. 
”Ønskepulje” på anlægssiden på 18 mill. 
Frederiksoddeskolen og 10’ende er slet ikke nævnt i budget-
forslaget. 
Der er behov for en del flere penge, hvis skolernes problema-
tikker skal løses, men budgettet er et startskud. 
 

6. ”Mod på ledelse” Orientering m.m. 
Referat: 
Orientering om kommunens indsats i forhold til uddannelse 
rettet mod lederaspiranter på B&U-området. 
 

7. Samtaler Almindelig samtale, sygesamtale, tilrettevisningssamtale, 
tjenstlig samtale,  
Referat: 
Orientering om forskel på de forskellige typer af samtaler 
mellem medarbejder og ledelse. 
Ved sygesamtaler har man pligt til at møde op med mindre det 
er helbredsmæssigt uforsvarligt, da kan det klares som tele-
fonsamtale. Man har ret til en bisidder, det kan være TR eller 
Kredsen afhængig af karakteren af samtalen. 
Rådgivnings- eller vejledningssamtale er ikke underlagt sam-
me formelle regler som eksempelvis tjenstlige samtaler. De 
bruges ofte som opfølgning på tjenstlige samtaler. 
Tilrettevisningssamtaler er mere formel og man skal som 
medarbejder rette sig efter tilrettevisningen. Det er en samtale 
man ofte tager før man går til tjenstlige samtale. 
Den tjenstlige samtale er den alvorligste og TR bør altid råd-
give medlemmet om at gå til kredsen. 
Samtalens art og indhold skal altid fremgå af en mødeindkal-



delse. 
 

8. Kommunikationsplatform Orientering 
Referat: 
Udsættes til næste møde. 
 

9. Til og fra skolerne 
 

 
Referat: 
Børne- og skoleudvalget har drøftet den socioøkonomiske 
tildelingsmodel. To af distriktsskolerne er økonomisk presse-
de pga. modellen. Ny beregningsmodel er på vej, baseret på 
de konkrete elever, som går på skolerne. 
Opfølgning på aftalen vedr. afholdelse af ferie de 2 næst-
kommende somre. Arbejdsdagene i forbindelse med ferien  – 
både før og efter er uafklarede på nogle af skolerne. 
 

10.Evt.  
Referat: 
Intet til referat. 
 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 
      


