
Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 13. jun. 2019, kl 15.00 – 17.30 efterfulgt af sommer-
afslutning 

Afbud fra:  SK, PSP, 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -17.30 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 23.5.19 

Referat: Godkendt men under pkt. 6 rettes afsnittet om kon-

cernimplementeringen. Koncern implementeringen er ikke 

gennemført over hele kommunen, Børn og Unge – Familie 

Børne Sunhed mangler blandt endnu. 

2. Ekstraordinær generalforsam-

ling 

Status, konsekvenser og evaluering 

Referat: Ændringer gælder fra 1.-8. Christian Ellekrog valgt 

som næstformand. Line Illum overtager den ene post som 

delegeret og Anders Ousen træder ind i KS. KS ser på ved-

tægternes regler om ekstraordinære generalforsamlinger og 

TR-valget. 

3. Skoleårets planlægning Skolerunde fokus på: stillinger, ansættelser, opgaveoversigter, 

733, 50/50 fordeling understøttende undervisning,  i undervis-

ningstid, implementering af ny lovgivning mv.  

Referat: Nørre Allé er kun lige gået i gang med planlægnin-

gen. Bemanding uafklaret, da man stadig afventer ”Løkke-

puljen”.  Skjoldborgsvej er også kun lige kommet i gang, men 

er lidt i tvivl om der kommer skema før sommerferien. 4 på 

barselsorlov. EF, Krogsager er færdig med fagfordeling, Høj-

mosen færdig med fagfordeling men skal ansætte én. Frede-

riksodde afd. A. TR har fået opgaveoversigter i dag. Der ar-

bejdes dog stadig på fordeling af elever. 10’ende ved endnu 

ikke hvor mange elever, der er i kommende skoleår og er der-

for ikke kommet langt i fagplanlægningen. Der skal desuden 

etableret en 10-klasse på IBC! Bøgeskov mangler stadig mu-

siklærer, som er svær at finde. Opgaveoversigter afventer an-

sættelsen. Kirstinebjerg har ansat 2 lærere for midlerne fra 

mellemtrinstildelingen, som skal fungere som vejledere. Indre 

Ringvej har fået opgaveoversigter. Høgevej forventer at være 

færdig med skemaet i denne uge. Opgaveoversigter på vej. 

Taulov og Skærbæk er meget tæt på at være på plads – også 

med skemaer. Havepladsvej er tæt på at være færdige med 

fagplanlægning og skemalægning er gået i gang. Frederiksod-

de afd. CDS og B er ved at være på plads.  

Obs på de 733 timer. 

Kredsen vil gerne have en kopi af opgaveoversigterne og vi 

indgår gerne i dialog omkring disse i forhold til aftaleoverhol-

delse. 

 

4. TR tillæg orientering 

Referat: Der er lavet optælling på antallet af ansatte på de 

enkelte matrikler, og det betyder en regulering af TR-tillægget 



pr. 1.-8. Det regulerede tillæg er gældende i denne valgperio-

de, næste optælling og evt regulering findr sted efter TRs 

valgperiode. 

5. Ferieaftale Kredsen har indgået ferieaftale med kommunen i forbindelse 

med overgang til ny ferielov. Aftalen betyder at problematik-

ker i forbindelse med overgangen til ny ferieaftale og senere 

afholdelse af ferie er fjernet uden gener for lærer og børneha-

veklasserledere på skolerne. TR ved mere. Den enkle besked 

til medlemmerne er at de skal arbejde 40 skoleuger og første 

og sidste uge af elevernes sommerferie, resten af årets elevfri-

dage er enten ferie eller tvungen afspadsering. 

Nærmere information om særlig feriegodtgørelse senere 

Den 6. ferieuge fortsætter som hidtil. 

6. MED aftale Genforhandling, orentering 

Referat: MED-strukturen skal justeres i forhold til ledelsestr-

rukturen i forhold til den nye koncernområder. TRIO-arbejdet 

bringes ind i aftalen med et bilag. PB er med i forhandlings-

udvalget. På vores område afventer man stadig dannelsen af 

den nye koncern Børn og Unge.  

7. Politisk status  Budget 2020, ideer fra skolerne/TR 

Referat: Stadig behov for øget grundtildeling til skolerne.. 

Renovering af lokaler mht. indeklima skal i gang igen. Behov 

for at se på tildelingsmodellen for Frederiksoddeskolen og 

konsekvenserne for alle skoler.. Der er også behov for res-

sourcer for at give de enkelte udsatte/udreagerende elever det 

rette undervisningtilbud på de enkelte matrikler. 

Interesse for at højne liniefagskompetencerne, der er behov 

for uddannelse.  

8.  Sommerferie for medlemmer og 

på kredsen 

Fokus på nyuddannede, nyansatte og trainee. Orientering om 

kredsen sommerferie. 

Referat: Vejledning til hvordan nyandannede skal forholde 

sig i ferieperioden. Ring på kredskontoren i tvivlstilfælde. 

Trainees har løn i sommerferien som andre ansatte. 

Kredskontoren er lukket fra 4. juli til 4. aug. begge dage incl. 

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: Spørgmål om hvilke opgaver lærere skal løse i for-

hold til medicenering mm. af elever. Hvem har ansvaret ved 

fejlmedicinering? TR tilsendes DLFs vejledning i forhold til 

hvilke arbejdsopgaver lærere skal varetage. Medicinering er 

ikke en opgave som lærere er ansat til, skolerne har andre per-

sonalegrupper, der kan varetage denne opgave. 

10.Evt.  

Referat: Tak og vin til Rikke og Merete for deres indsats som 

TR.  

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling 

      


