
Til TR og KS

Referat af TR-møde torsdag den 14.6.2018 OBS kl. 15.00
Afbud fra: CE, PB, MN, RL, SS, LS, RVJ, LG, JdS,

Dagsorden:
Tid: kl. 15.00
Sted: Kredskontoret

1. Godkendelse af referatet TR møde 17.5.2018
Referat: Godkendt

2. OK 18 Resultat, forløb, afstemning, perspektiv
Referat: God stemmeprocent både på landsplan og i Frederi-
cia. Højere ja-procent i Fredericia end på landsplan. Nogle
kan have undladt at stemme for på den måde stemme blankt.

3. Ekstraordinær kongres 2018
Referat: Strategien for det fremtidige arbejde skudt i gang.
Formands/næstformandskonference i august. Formanden for
KL skole udvalg holdt en meget positiv tale, der tegner godt
for fremtiden, hvis intentionerne holdes. Han lagde også vægt
på f.eks. dannelse. Formanden for den nye kommission, Per B.
Christensen, gav et oplæg om den vanskelige opgave, der ven-
ter ham og kommissionen. Øvrige medlemmer af kommissio-
nen endnu ikke udpeget. DLF og KL får ingen repræsentanter,
men de har mulighed for at pege på kandidater, men forman-
den udvælger. Anders Bondo lagde stor vægt på, at vi nu skal
udnytte det momentum, der er i retning af en bedre mulighed
for at blive inddraget i udviklingen i folkeskolen.

4. Skoleårets planlægning Medbring status
Referat: Mange skoler har fagfordelingen på plads og er så
småt gået i gang med skemalægning. På Fjordbakkeskolen er
der uddelt skemaer.
Ny regnemetode for lejrskole betyder, at der skal afsættes lidt
mere tid – også ud over rådighedstiden. Der skal være fokus
på de 733 timer. Nogle skoler opererer med en forældrelejr-
skole, hvor lærerne kun deltager i dagtimerne.
Der diskuteres fordele og ulemper ved, at lærerne næsten ude-
lukkende er tilknyttet én årgang.
Der uddeles velkomstmateriale fra DLF/kredsen til nye med-
lemmer.

5. Persondataforordningen
Referat: Kredskontoret arbejder med en plan for, hvordan
der skal arbejdes med de følsomme oplysninger, vi ligger inde
med, og som er nødvendige for at udføre arbejdet med råd-
givning mm. samt hvordan og hvor meget, der gemmes.
Både TR og lærere i det hele taget må også forventes at blive
berørt. Det er skoleledelsens opgave at udstikke retningslinier



på skolerne.

6. Deltidsansatte og vikartimer Forståelse af OK
Referat: Deltidsansatte lærere, der får ekstra vikartimer ud
over deres ansættelsesgrad, kan afspadsere den ekstra tid,
eller den kan udbetales efter reglerne for timelønnede vikarer.
Hvis det ekstra arbejde er af mere fast karakter, kan ansættel-
sesgraden øges.

7. Lejrskole, mod på ledelse og
rotationsprojekt

Opfølgning
Referat: 65% af lærerne har været gennem rotationsprojek-
tet. Der arbejdes på at lave et sidste hold til efteråret.
Ledelsesopgaven i ”mod på ledelse” (f.eks. 0,1 stilling) med-
regnes ikke i beregningen af gennemsnitstimetallet på 733.

8. Arbejdstidsaftale ? Orientering
Referat: Der arbejdes i øjeblikket med en genforhandling af
forståelsesaftalen. Hvis der indgås ny aftale får den først
virkning fra 1.-8.-19. Mulige emner drøftet.

9. Til og fra skolerne Velkomstmaterialer
Referat: Vilkår for trainee-studerende bragt op. Tages op
igen efter sommerferien.

10.Evt.
Referat: Spørgmål om en ledelseskommission (regerin-
gen.dk).

Med venlig hilsen

Ullis Wagnholt Johansen/Carsten Kjær Jørgensen


