
Fredericia 24.10.2019 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 24.10.2019   

Afbud fra: JVJ, MM,  LI,  

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 26.9.19 

Referat: Godkendt 

2. Budget 2020 Drøftelse udfra udsendt materiale 

Referat:  

Budgetforliget er udsendt som bilag. 

PB gennemgik punkterne fra budgettet, som medfører en ud-

videlse af økonomien i forhold til både drift og anlæg. 

Der var debat omkring punktet Nest og konsekvenser i for-

hold til metodefrihed, klassedannelse osv. 

UngFredericia kommer til at indgå i en ny enhed. Ledelse 

kommer under UU. 

Kirstinbjerg skal analyseres (igen). Kan en renovering betale 

sig, eller ny skole? Indeklima er aktuelt en stor udfordring.  

Frederiksodde skal også analyseres i forhold til bygningsmas-

se. 

Der skal kigges på den socioøkonomiske model i forhold til 

fordeling, takster osv.  

STU skal gentænkes i eget/kommunalt regi.  

Arbejdstidsaftale skal forhandles med lærerne. Samarbejdet 

mellem lær/pæd skal understøttes. Punktet gav anledning til 

debat.  

Undervisning er lærerarbejde! 

3. Kongres 2019 Orientering og drøftelse af konsekvenser af kongressen 

Referat: 

DLF har vedtaget, at vi arbejder med grøn omstilling. 

Folkeskoleidealet blev vedtaget. Det er rundsendt og må gerne 

mangfoldiggøres på skolerne.  

Gearet til fremtiden fyldte en del på kongressen.  

Med tiden skal økonomien balanceres nationalt og lokalt, 

sammen med kvalitet i opgaveløsningen og nærhedsprincippet 

for medlemmerne.  

Kommissionen kommer snart med sine anbefalinger. Oriente-

ringsmøde for TR/KS i Odense d. 17/12 fra klokken 10.  

Anbefalingerne danner grundlag for periodeforhandling i for-

året 2020.  

Fraktion 4 bliver fremover kontingentfri tolv år efter pensio-

nering. 

Det er fremover muligt at lave generalforsamlinger hvert an-

det år, hvis generalforsamlingen vedtager det med kvalificeret 

flertal (2/3). 



Anders Bondo blev genvalgt som formand. 

Dorthe Lange blev ligeledes genvalgt i et tæt kampvalg med 

Morten Refskov.  

4. Temperaturmåling Orientering og videre brug af resultaterne 

Referat: 

Målingen er tilgængelig. 

Dele af den er utilstedelig i forhold til sammenligninger, be-

regninger og talgrundlag. 

Kredsstyrelsen vil aktivt benytte materialet, hvor det er validt 

i det kommende politiske arbejde 

5. HS valg Stemmeprocent, aktiv deltagelse 

Referat: 

Der er valg fra 21/11-3/12 2019.  

Vi vil gerne opfordre til at vi får en høj stemmeprocent tidligt. 

Formanden sender som kandidat valgmateriale ud til skolerne. 

Kredsstyrelsen anbfaler at alle medlemmer stemmer og gerne 

på formanden.  

6. Fælles mål Hvor er vi på skolerne med målstyringen? 

Referat: 

Udsættes til næste møde 

7. AULA Skolernes erfaringer indtil dato. 

Referat: 

AULA er brugerorienteret og ikke arbejdsorienteret.  

Der er en lang række mangler i systemet. Meld dem ind til de 

administrative ledere og evt. superbrugere. 

Meldingen er, at man skal gå til den administrative leder, så 

man kan få en device, så man kan logge ind uden at benytte 

egen device eller privat NemID, hvis man ikke ønsker dette. 

Man kan benytte SoloID, men det kræver et login med           

NemID. Man kan nægte at benytte privat NemID. Så må man 

igen til sin leder, som må finde en løsning. 

8.  Åbent kursus og 

KS/TR/personale juleafslutning  

Orientering 

Referat: 

85 tilmeldte. 

Vi får besøg af Dorte Lange. 

Info om juleafslutning tilgår senere. 

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Vi kører løntjek- kampagne i uge 45 og 46. Der kommer op-

slag på Facebook. 

Marianne fra Frederiksodde afd. A stiller op til kommende KS 

valg.  

10.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Anders Ousen 

      


