Fredericia 19.4.2018
Til TR og KS
Referat af TR-møde torsdag den 19.4. 2018
Afbud fra:SS, LG, UW, PSP, JH, MKN,
Tid: kl. 12.30 -15.00
Dagsorden:
Sted: Kredskontoret
TR møde 1.3.18 og 19.3
1. Godkendelse af referatet
Referat: Godkendt
Orientering
2. Trainee læreruddannelse
Referat: Der er i øjeblikket lidt usikkerhed om hvor mange
ansøgere, der har søgt uddannelsen, men der er 30, der specifikt har søgt Fredericia-uddannelsen, men der kan komme
flere. Det er endnu ikke helt på plads med aftaler vedr. mentorer og praktikkoordinatorer.
Se bilag
3. DLF kurser 2018
Referat: Interesserede i kurset ”Uddannelsespolitik og skoleudvikling i krydspresset mellem styring og lokal frihed” kan
melde sig til Christian Ellekrog, der er kredsens pædagogisk
ansvarlige.
”Forandringer i fællesskab” henvender sig TR, AMR og en
tredje person fra samme arbejdsplads.
”Skolens budget - samarbejde og økonomi” Kursus for TR og
gerne AMR, et kursus for alle i kredsen.
”Lad os sammen styrke skolens udvikling og arbejdsmiljø”
henvender sig til TR, AMR og leder fra samme arbejdsplads.
Kurset anbefales af TR, der tidligere har gennemført kurset.
Kursustilbudene udsendes med referatet. Tilmelding senest 1.6.
Opmærksomhedspunkter, aftale vedlagt
4. Skoleårets planlægning
Referat: Fortsat fokus på at forståelsesaftalen overholdes.
Fokus på opgaveoversigten, de 733 UV-timer, antal lektioner
for børnehaveklasselærere, deltidsansættelser bredt set, fordeling af den understøttende undervisning mellem lærere og
pædagoger (byrådsbeslutning 50/50).
Stor forskel på, hvor mange timer, der er reserveret til fællesarrangementer i sidste uge af børnenes sommerferie. Enkelte
(4) matrikler har helt undladt fællesarrangmenter i ugen op til
skolestart.
Det er overraskende at konstatere at flere skoler/matrikler
planlægger arbejdsopgaverne udfra en tidstænkning og ikke
udfra en opgaveløsningstænkning. Fælles forberedelse, samarbejdsmøder, møder generelt må udspringe af behov i opgaveløsningen og ikke udfra et planlægning og eller tidsforbrugsbehov.
Opstår der spørgsmål/problemer vedr. skoleårets planlægning

5. Generalforsamling 2018

kontaktes kredskontoret.
Evaluering
Referat: Kredsen har modtages takkehilsner fra CFU og forhandlingsfællesskabet.
Igen ros til dirigenten.
Forslaget om kommende kontingentet burde have været til
separat afstemning.
Valgproceduren skal tydeliggøres.
TR beder kredsstyrelsen være opmærksom på, at basisskolerne ikke er repræsenteret i KS.
Skal kandidatur være kendt i forvejen, så man ikke kan stille
op på selve generalforsamlingen? Fordele og ulemper drøftet.
Kredsstyrelsen tager debatten igen når næste generalforsamling nærmer sig, da det er en vedtægtsændring.

6. OK 18

Status, aktiviteter og perspektiver
Referat: Konflikten starter på 5. dagen efter et evt. sammenbrud i forligsinstitutionen. Der planlægges med stort arrangment på konfliktens første dag. Den 3. dag i konflikten et større arrangement i København. Der planlægges med møder på
kredskontoret for alle arbejdspladser og for ikke konfliktramte
medlemmer. Der afholdes konfliktcaféer på kredskontoret.
Der planlægges med fællesarrangementer for hele fagbevægelsen og ikke med deciderede lærerarrangementer.
Mandag d. 23. apr. kl. 16 – 17 er der demonstration på rådhuspladsen i forbindelse med byrådsmødet. (se opslag).
OBS på facebooksiden
https://www.facebook.com/enloesningforallefredericia/

7. Mod på Ledelse

Opfølgning
Referat: Deltagerne på kurset skal deltage i 6 workshops i
løbet af året. De skal desuden have pædagogiske ledelsesopgaver (ikke ledelsesansvar) på skolen f.eks. svarende til 0,1
stilling. Teknisk i forhold til arebjdstiden så er deltagerne at
betragte som deltidsansatte lærere(0,9) og derfor vil der ikke
være andre lærere der skal undervise mere for at opfylde kravet om 733 undervisningstimer i gennemsnit.
Udvalgte punkter fra seneste møder
Referat: En direktør mindre i den øverste kommunale ledelse.
Fokus fra sidste MTU på forholdet mellem arbejdspres og
balance : tydelighed omkring serviceniveauet, implementering
af it-løsninger og det grænseløse arbejde.
Trio/MED- konference d. 8. maj. Det anbefales, man deltager.
Problematisk at arrangementet ligger samtidig med afvikling
af skolernes skriftlige prøver.
Der er forflyttet en lærer fra 10’ende. Forflyttelsesaftalen vil
formentlig genforhandles, da den nuværende er lavet før den
nye skolestruktur.

8. HMU og FMU

Politikker om vold og trusler om vold og mobning vedtaget i
HMU og ”kører” videre ned i organisationen, startende i
FMU.

9. Til og fra skolerne
Referat: Mulighed for at få skærmbriller, dvs tilskud til briller nødvendige for at kunne arbejde ved skærm. Kommunal
vejledning på BROEN, men AT vejledning mere præcis.
Nyuddannede skal være til rådighed i ferieperioder, hvis de
søger om feriedagpenge!

10.Evt.
Referat: Efterhånden stillingsopslag fra alle skoler, vigtigt at
huske på de ”fordele” der er ved at være ansat på skolerne i
Fredericia. Fælles aftale mellem kommune og kreds, årligt
gennemsnitligt undervisninsgtimetal på 733 og fleksible arbejdsforhold. Det burde fremgå af alle opslag.
Med venlig hilsen
Per Breckling

