
Referat af TR-møde torsdag den 21. feb. 2019 
Afbud fra: TK, PW,  SM 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 10.1.19 
Referat:  
Referat fra 13-12-18 godkendt uden bemærkninger. 
 

2. TR 112 Evaluering og opsamling i forhold til ”Gearet til fremtiden” 
Referat: 
Ingen tilføjelser til bemærkningerne ved afslutningen af kur-
set. 
Opklarende spørgsmål til tilbagemeldingerne på ”Gearet til 
fremtiden”.  
TR vil gerne have oftere besøg af kredsstyrelsen på skolerne, 
men det foretrækkes at det sker, når der er behov for det og 
efter invitation fra TR. Udgangspunktet kan være én gang 
årligt på et klubmøde. 
Der er ønske om kortere gruppedrøftelser af relevante emner, 
som afveksling på TR-møderne. Forretningsudvalget vil frem-
over vurdere dagsordenspunkterne i forhold til gruppedrøftel-
ser. 

3. Generalforsamling Orientering og forberedelse, herunder TRs rolle 
Referat: 
TR bedes orientere medlemmerne om, at generalforsamlingen 
er 29-03-19, og om at det er muligt at stille forslag osv. 
Da det ikke er en valggeneralforsamling, vil vi bruge tid på at 
suspendere generalforsamlingen for at arbejde med ”Gearet 
til fremtiden. Forslag til brug af Mentimeter. 
Oprids af dele af indholdet i den mundtlige beretning. 
 ”Generalforsamlingslingo” sendes ud med dagsorden. 

4. Folkeskoleforlig Drøftelse 
Referat: 
Gennemgang af elementerne i det endnu ikke vedtagne folke-
skoleforlig: 
-Valgfag i praktisk-musiske fag med afgangsprøver. 
-Bedre mulighed for at forkorte skoledagen. 
-Fokus på mere kvalitet i den understøttende undervisning. 
-Ekstra fagtimer 
-Evaluering af nationale test. 
-Forenklede elevplaner. 
-Færre bindende mål. 
-Læringsplatforme skal bruges hvor det giver faglig og didak-
tisk mening. 
Drøftelse af mulige konsekvenser af de nye praktiske valghold 
i overbygningen samt muligheden for at forkorte skoledagen 
med 2 timer og bruge ressourcerne herfra på to lærerordnin-



ger,  holddeling mv. særligt i forhold til linjerne. Der er et 
udbredt ønske om en anden organisering/en udvikling af ove-
bygningens linjeide.  
Drøftelse af vigtigheden af, at det er folkeskolelærere, der 
underviser i fagene – inklusive valgfagene. 
Folkeskoleforliget træder i kraft næste skoleår, så selvom det 
endnu ikke er vedtaget, er man nok nødt til at planlægge efter 
det. 
PB’s vurdering er, at implimenteringen vil være udgiftsneu-
tral for skolerne. 
 

5. Kommunal omorganisering Sidste nyt 
Referat: 
Fremover skal Børne-Ungeområdet sandsynligvis organiseres 
sammen med Familie&Børnesundhed i én koncern. Dette 
kunne give nogle fordele i forhold til samarbejdsfladerne. 
Det ligger i kortene, at den skal ledes af en koncernchef, men 
det besluttes senere. Vi vil naturligvis arbejde for, at en kom-
mende koncernchef har erfaring fra og viden om skoleområ-
det. 
Ungeområdet bliver nok en niche for sig selv, da mange fag-
områder er involveret. 
 

6. Skoleårets planlægning, herun-
der mobilitetsaftale 

Drøftelse 
Referat: 
Det meldes ud fra forvaltningens side, at der ikke vil ske fy-
ringer i forbindelse med skoleårets planlægning. Der arbejdes 
desuden på at undgå forflyttelser. Skulle det blive nødvendigt, 
vil det ske efter en mobilitetsaftale. 
Kredsen og forvaltningen presser på, for at få afklaret hvor-
dan og hvornår de 6 mill. i forbindelse med temperaturmålin-
gen kan/skal bruges, bl.a. for at undgå at sætte gang i unød-
vendige forflyttelser. 
Skolerunde i forhold til hvor man er i skoleårets planlægning. 
En del skoler er stille og roligt gået i gang. Andre afventer. 

7. AULA Nyt intra, drøftelse 
Referat: 
Kredsen har repræsentanter i både arbejdsgruppen og styre-
gruppen. 
AULA skal ”go live” 01-08. Alle dokumenter skal inden da 
overflyttes fra Intra. Adgangen er efterfølgende lukket. 
Vigtigheden af at man på skolerne tager en drøftelse af bru-
gen af AULA understreges. 
Det anbefales, at man laver politik/retningslinjer både for 
internt brug og for bruge af AULA i forældresamarbejdet – 
her kunne man tage udgangspunkt i den offentlig debat, der 
har været omkring forældreintra.  
Opfordring til at tage det op i TRIO, MED-udvalget og i sko-



lebestyrelsen. 

8.  Ny ferielov Foreløbig orientering 
Referat: 
Mediernes fremstilling af vanskeligheder ved overgang til ny 
ferielov handler ikke om offentligt ansatte med overenskomst. 
Der er i overenskomsten aftalt hvordan den implimenteres. 
Problemer i forhold til at man ikke har optjent nok ferie i for-
hold til f.eks. afholdelse af efterårsferie, vil ikke være tilstede, 
da der er mulighed for at holde ferie på forskud. En fælles 
vejledning fra KL og Forhandlingsfællesskabet kommer sene-
re. 
6. ferieuge optjenes og afholdes fortsat efter de gamle regler. 
Skulle medlemmerne have spørgsmål til den nye ferielov, kan 
TR henvise til Kredsen. 

9. Temperaturmåling Status 
Referat: 
Temperaturmålingen skydes i gang med en folkeskolekonfe-
rence i Messe C 07-03-19 fra kl. 16.00 med tilmelding senest 
01-03-19. Tilmelding findes på Fredericia Kommunes hjem-
meside. Konferencen består af nogle centrale oplæg og efter-
følgende ”markedsplads” med forskellige workshops. Det er 
vigtigt at så mange lærere som muligt deltager. Derfor aflyser 
Kredsen den fredagscafé 01-03-19 med en opfordring til med-
lemmerne om at deltage i konferencen. TR bedes ligeledes 
opfordre kollegaer til at deltage – eventuelt kunne man ar-
rangere at deltage som en gruppe fra skolen.  
Andre dele af temperaturmålingen er VIVE’s evaluering af 
Folkeskolereformen samt drøftelser af økonomistyringsmodel-
ler. 
I denne debat og alle andre debatter henvises til medlemsmail 
fra Anders Bondo og Claus Hjortdal, formand for Skoleleder-
foreningen om vores ret til ytringsfrihed. 

10.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: 
Stemmeprocenten på trvselsmålingen er rekordhøj. Kommu-
nens samlede er 93%. Skolernes er 92%. 
Hvis HMU spotter områder med særlige udfordringer, kan 
der iværksættes en efterfølgende måling med kortere varsel. 
 
Problematisering af, at der skal installeres App i forbindelse 
med opsætning af terroralarmer. Apps kan man ikke kræve 
installeret på medarbejdernes private telefoner. 

11.Evt.  
Referat: 
Intet til referat. 

Med venlig hilsen 
                           Per Breckling/Ullis W. Johansen   

   


