
 

 

Til TR og KS   

Referat fra TR-møde torsdag den 1.3.2018 
Afbud fra:  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 14.12.17 
Referat:  
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. DLFs principprogram Tages op efter OK 18 
Referat: 
Arbejdet med DLF’s principprogram udsættes til efter en evt. 
konflikt. 
 

3. DLFs skoleideal Tages op efter OK 18 
Referat: 
Arbejdet med DLF’s skoleideal udsættes til efter en evt. kon-
flikt. 
 

4. OK 18 Orientering 
Referat: 
Power Point præsentation fra DLF om situationen i OK18. 
Power Point udsendes til TR til brug ved klubmøder. 
Der er nu forhandlingssammenbrud på statens, regionernes og 
kommunernes områder. 
Hovedformålet for DLF i forhold til de specielle forhandlinger 
har været at få en aftalt arbejdstid, med rettigheder svarende 
til andre kommunale faggrupper. 
Lige nu foregår der det, at der lækkes oplysninger fra forhand-
lingerne til offentligheden. Parterne ønsker hver især at lægge 
skylden for sammenbruddet på modparten. 
En af uenighederne i de generelle forhandlinger er den øko-
nomiske ramme. Forhandlingsfællesskabet ønsker en realløns-
sikring og gerne fremgang. En anden er den betalte spisepau-
se. 
Organisationerne står fortsat sammen. Vi bakker op om 
BUPL’s kvindelønsprojekt, FOA’s lavtlønsprojekt og i den 
betalte spisepause. De andre organisationer bakker os op i at 
få en arbejdstidsaftale. 
En eventuel konflikt bliver en helt anden end 2013, da det 
ikke er en lærerkonflikt, men en konflikt for hele det offentli-
ge arbejdsmarked. Derfor vil der blive fællesinitiativer og –
arrangementer. 
Orientering om regler og TR’s opgaver under en eventuel 
konflikt. Af regler skal man være særlig opmærksom på, er at 
medarbejdere, der ikke er i konflikt, ikke påtager sig konflikt-



 

 

ramt arbejde samt på regler omkring 6. ferieuge, som ikke kan 
påbegyndes under konflikt – og i øvrigt skal afbrydes, hvis 
den er startet før konfliktens udbrud. Reglerne for de 5 første 
ferieuger er for de fleste kun aktuel i forbindelse med erstat-
ningsferie. Hvis denne ferie er påbegyndt inden konfliktens 
start, kan man færdiggøre denne. 
TR skal bede medlemmer på barsel om at kontakte kredsen 
før en eventuel konflikt. Der er særlige regler, som kan have 
økonomiske konsekvenser 
Kredsen vil samle op på mange af spørgsmålene og lave en 
FAQ-liste, som kan sendes til TR.  
I forbindelse med en strejke vil der blive udbetalt konfliktstøt-
te. I forbindelse med en lockout eller en strejke, der omfatter 
mere end 15%, tilbydes der konfliktlån. 
PB orienterer om forholdene for nye medlemmer, der melder 
sig ind for sent. Hvis TR får kendskab til nogen, der ønsker at 
melde sig ind på nuværende tidspunkt, skal TR foreslå, at de 
ringer til kredsen. 
De medlemmer, der bruger skolekomadresser, skal være op-
mærksomme på, at mails, der sendes ud til mange, ofte ender i 
frasorteret post. Der kan komme vigtig post fra kredsen eller 
DLF centralt. 
 

5. Generalforsamling Orientering 
Referat: 
Kredssyrelsen foreslår Mette Wickmann til dirigentposten. 
Det er hun indforstået med. 
Der gøres opmærksom på, at det er en valggeneralforsamling. 
Inger Ørskov orienterer om TR’s opgaver under generalfor-
samlingen. Der vil ligeledes blive udsendt en mail med denne 
orientering. 
KS vil komme med et forslag om, at KS fra og med januar 
2019 for mulighed for at hæve kontingentet, samt at pristals-
regulere dette freemadrettet. 
 

6. Fælles mål og læringsplatforme Orientering, herunder ministeriets invitation 
Referat: 
Der er kommet en præcisering af fællesmål. De mange under-
liggende mål er ikke længere bindende. 
Det afføder en udfordring i forhold til læringsplatforme, da 
disse er bygget op omkring målene. 
Vejledning og bekendtgørelser skal udarbejdes på baggrund af 
en tilbagemelding fra en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. 
Jeannette Sjøberg fra DLF. Denne arbejdsgruppe har inviteret 
medarbejdere og ledere til en række møder over hele landet. 
Den gamle vejledning og bekendtgørelse er gældende indtil 
den nye kommer, men det kan være formålstjenligt at tage 
debatten med skolelederne om brugen af Meebook. 



 

 

Alt peger på en øget metodefrihed til lærerne. 
I forhold til læringsplatforme har Århus Lærerforening søgt 
om dispensation. Til dette har undervisningsministeren svaret, 
at der er krav til anskaffelse af læringsplatform, men ikke til 
brugen af den, derfor er dispensation ikke nødvendig. 
 

7. Mod på ledelse Status 
Referat: 
Børne og unge områdets projekt er i den fase, at der er udvalgt 
26, der går videre. Dette skal skæres ned til 15, som skal del-
tage i kurset. De 11, der bliver skåret fra bliver – sammen med 
de ansøgere der ikke blev udvalgt – tilbudt en DISC-test. 
Ifølge en TR er information om udvælgelse blevet sendt som 
fællesmail atl alle ansøgere. Dvs. at alle ansøgere kunne se, 
hvem der har ansøgt, og hvem der er sorteret fra. Kredsen går 
ind i problematiiken omkring dette og lignende ikke helt vel-
lykkede forløb. 
 

8. TR/KS juleafslutning Evaluering 
Referat: 
Ikke en entydig tilbagemelding på om en ændret organisering 
af TR-arrangementerne. KS vil arbejde videre med det. 
De, der deltog i sidste juleafslutning giver positiv tilbagemel-
ding. 
 

9. Lejrskole /tjenesterejser  Tillæg og time- dagpenge 
Referat: 
I Fredericia Kommune kan en arbejdsgiver vælge i forbindel-
se med tjenesterejser, at dække rimelige udgifter efter regning. 
Ellers er det efter gældende regler for time-dagpenge. Disse 
findes i TR-håndbogen. 
Husk at lejrskole giver et efterfølgende tillæg i lønnen. 
 

10.Anvendelse af personaleres-
sourcer 

Folkeskoleloven og overenskomsten 
Referat: 
DLF har fokus på, hvem der bliver ansat i folkeskolen til un-
dervisning. 
Til undervisning ansættes lærere, og skulle det være nødven-
digt at ansætte/bruge en ikke-læreruddannet, skal denne have 
lærervilkår. 
Generel huskeregl, når en elev er i skole undervises han/hun 
af en på lærervilkår. Undtagen 50 % af den understøttende 
undervisning, det er pædagogernes område har byrådet be-
stemt. 
Der er uddelt en folder fra DLF til TR. 
 

11.Trainee lærer Status 
Referat: 



 

 

Udsættes til næste møde. 
 

12.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: 
Spørgsmål vedrørende nyuddannedes forhold i den kollektive 
ferie. PB undersøger ved A-kassen, om rådighedspligt i perio-
den. 
 

13.Evt.  
Referat: 
Intet til referat. 
 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 
      


