
Til TR og KS

Referat af TR-møde torsdag den 17.5.2018
Afbud fra: SK, MW, LS, Joan, CE, CJ, PB,

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

1. Godkendelse af referatet TR møde 30.4.
Referat:
Godkendt uden bemærkninger.

2. OK 18 Status, herunder afstemningsindsats
Referat:
Forhandlingsresultat:
Løft til psykologer, UU, Bh. Klasseledere, fritvalgspulje,
gruppelivsforsikring, man er nu dækket indtil 70 år.
Urafstemingen: vi ønsker en høj stemmeprocent. Hvis stem-
meprocenten er høj – kan det evt. udløse kage. Man stemmer
enten via en mail, med et link – eller på ”min side”
TR har nogle steder tilbudt at være behjælpelig for dem der
skal ind på ”min side”. Gør alt hvad I kan for at højne stem-
meprocenten, kredsen dækker evt. udgifter til fx kage.
TR kan sende et skriv ud.. Merete, har lavet et udkast – det
deles med alle TR´ere til evt. brug.
Udregning af lejrskole skal sendes ud til skolerne.

3. Ret til fravær Opdatering
Referat:
Sorgorlov gives fremover til fædre og med-mødre ved barns
død eller dødfødt barn. Gælder også ved adoption. Orloven er
14 uger.

4. Understøttende undervisning Pausetid, skoledagens længde, samarbejde pædagoger, uddan-
nelseskrav i skolen. Medbring oplysninger omkring pauser,
tilsyn, samarbejdsforpligtigelser i forhold til pædagoger og i
forhold til den understøttende undervisning til mødet.
Referat:
Samarbejdet med pædagogerne, hvor stor en andel af under-
visningen varetager de? Antallet af pædagoger der er ansat i
skolen er steget er steget: 6% i 13/14 og nu 15% 17/18
Hvem har tilsyn: (lærere – pædagoger)

- Der bruges, nogle steder, flere pædagoger i indskolin-
gen, end der bliver brugt i overbygningen.

Samarbejdet: Nogle har 1 times møde hver uge, der veksles
ift. Hvormange, der deltager i det enkelte møde. Mødeaktivite-
ten diskuteres.
Det er problematisk ift. Skemalægningen, da pædagogerne
låser meget. Kollegaer der har nedsat tid, har svært få det til
at hænge sammen. Lederne har et stort ansvar at tage ift. At



få løst problematikkerne.

Passer det med aftalen 50/50 af den understøttende undervis-
ning – bliver de ”timeløse fag”.
Pædagogerne følger ikke altid den ”fælles årsplan” der er
udarbejdet. Der er fokus på samarbejdet – men det fordrer, at
der er en leder der følger op. Det der fungerer er ”fælles års-
planer” der udarbejdes af pædagoger og lærere i fællesskab –
også i den understøttende undervisning.
Det største problem er på basisskolerne, det skal tages op på
FMU
Frederiksodde har i mange år samarbejdet – pædagogerne
kan have svært ved at forstå forskellen mellem timer/lektioner.
Der er for mange pædagoger og for lidt lærere. Det er svært
at mødes i de enkelte teams.
Vær OBS på ansættelser – der skal skelnes mellem læ-
rer/pædagog uddannet.

5. Arbejdstidsaftale i Fredericia Medbring vigtigste punkter i forhold til en justering af ar-
bejdstidsaftalen.
Referat:
Tilføjelser: Flexibilteten er afgørende.
TR´s rolle om samarbejdet ift. Opgaveoversigten.
Er der noget der skal fjernes – mere SKAL fremfor kan/bør.
Pulje til individuel forberedelse

6. FMU orientering Sidste møde
Referat:Det er vigtigt, at der fortsat er stor opmærksomhed
omkring interne hændelser. Vi skal huske at indberette alle
hændelser. HMU kommer med et oplæg om drøftelse for FMU
og LMU. Det handler om flg. Punkter Vold og trusler og
mobning og chikane. Politikerne kan ses på Broen. Vigtigt at
nyansatte også får en viden om LMU`arbejdsmiljø på skoler-
ne. Der kommer et skriv ud til alle  skolers lederne om opga-
verne. MTU til efteråret.

7. Skoleårets planlægning Status fra skolerne, ansættelser, planlægningen, dialogen osv.
Referat: Alle skoler er godt i gang med fagfordeling.

8. UU FGU forlig og afledte konsekvenser for UU og for skolerne.
Referat: Lavet et FGU forlig og UU nedlægges. I Fredericia
vil vejledningen af eleverne være den samme. Skolerne mær-
ker intet til forandringen. Placeringen er endnu ukendt.

9. Til og fra skolerne
Referat: Debat omkring afvikling af udflugt med skolepatrul-
jen. Rammer for lærere, der tager ekstra liniefag ønskes. Ned-
skrivning af deres arbejdstid i forhold til undervisningstimer.



10.Evt.
Referat:Kan man give de kommende traineestuderende en
folder og orientering omkring DLF?
Sommerafslutning på kontoret.

Med venlig hilsen
Ullis Wagnholt/Line Illum/Lone Kleemann


