
 TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den  29.8. 2019 

Afbud fra:   UW(Ullis), MW(Mette), LG(Linda) 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 13.6.19 

Referat:  

Ingen kommentarer. 

2. Nyansatte og medlemslister Materialer og TRs rolle. Medlemslister retur med kommetarer 

Referat: 

En opfordring til at få kigget medlemslister igennem, så de er 

opdaterede. Der er mulighed for velkomstmapper til nye an-

satte, der ikke er medlemmer. Stadigt fokus på at få alle ansat-

te til at være medlemmer af foreningen.  

Kredsen udsender mail fra LL i forbindelse med trainee-

ansatte. 

3. Ansættelser Opmærksomhedspunkter 

Referat: 

Det er af høj prioritering at nye ansatte er uddannede lærere. 

Alle der er ansat til at varetage undervisning skal have lærer-

løn og lærervilkår. 

4. Ny forhåndsaftale i forhold til  

løn i kommunen 

Opmærksomhedspunkter, se bilag 

Referat: 

Ændring i forhåndsaftalen. Teamtillægget er steget med 

150kr, årligt for alle ansatte, koordinatortillægget udbetales 

ikke længere. 

5. Kongres 2019 Orientering, valg og invitation 

Referat: 

Kongressen afvikles 1.-3. oktober. Invitation til kongresbesøg 

for TR kommer fra Mette, hvor man tilmelder sig turen på 

kongressens 1. dag. Orientering om en række af kongressens 

punkter. Gearet til fremtiden, Skoleideal, Budget, Formand og 

næstformandsvalg. Evt. foreslag om muligheden for 2 årige 

generalforsamlinger. Evt. Foreslag om delegerede skal være 4 

årige.  

6. Mulighedskatalog Gruppedrøftelse på tværs af skolerne. Medbring overvejelser i 

forhold til input til kataloget og beskrivelse af eget arbejde i 

LMU. 

Referat: 

Input fra grupperne: 

LSP. 

Distriktsskolerne. 

Skatteprocent op 

Afskaffe distriktsleder niveau. 

Rengøring. 

Ressourcenterleder – kan evt. varetages af en koordinerende 



lærer. 

Ungemiljøerne. 

7. Temperaturmåling  Orientering og forslag til reaktion. 

Referat: 

Punktet udskydes til næste gang, løbende information. 

8. Medicinering af elever Se TR udsendelse og bilag  

Referat: 

Den udsendte tr-udsendelse er gennemgået. Fokus er på at 

undgå at medlemmer kan stilles ansvarlig for evt. fejlmedici-

nering. Opfordring til at der laves en afklaring på MED-

udvalgsniveau.  

9.  Organisationsændringer Status 

Referat: 

Punktet udskydes til næste gang. Organisationsændrings pro-

cessen påbegyndes først efter budget 2020 vedtagelsen. 

10.Til og fra skolerne 

 

AULA, trainee og LL, KOF og sygesamtaler, ny ferieaftale og 

fredagscafe i Madsby. 

Referat: 

Udskydes til næste gang. 

11.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling 

      


