
Fredericia 12.12.2019 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den  12.12. 2019 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -17.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet Referat:  

Ingen kommentarer. 

2. HS Valg Opfølgning 

Referat: 

Per Breckling valgt til Hovedstyrelsen med 22.152 stemmer, 

det 10 ende højeste stemmetal. Per takkede alle TR for deres 

store indsats, Fredericia Lærerkreds havde en stemmeprocent 

på over 79, landsgennemsnittet var 58%. En stor tak til alle 

medlemmerne for deres engagement og deltagelse i forenin-

gens demokrati. 

3. Fredericia Lærerkreds efter 1.1 

2020 

Orientering 

Referat: 

Per frikøbes centralt 3 arb. dage. Timerne for disse dage for-

deles ud på arb. opgaver til Christian og Line. Der bliver på et 

KS-møde fordelt arbejdsopgaverne, der kommer en udmel-

ding om den endelige opg. fordeling. Der gives info til alle 

medlemmer på baggrund af dette.    

4. Løntjek Status 

Referat: 

Der har været gennemført løntjek, man må rigtig gerne opfor-

dre til at medlemmer med mere end 750 t uv. tid, sender eller 

tjekker deres lønseddel. 

5. Ny koncernmodel med direktø-

rer 

Status og Proces 

Referat: 

Man har besluttet at lave om på ledelsesstrukturen i Fredericia 

kommune. Man opererer fremover med 3 personer på direk-

tørniveau. Der vil komme en direktør på vores område gæl-

dende for børn og unge og familiebørnesundhed.  

Der er en forventning at der kommer et niveau under der får 

skole-området som ansvarsområde, den nye direktør skal være 

med til at forme strukturen under efter ansættelsen. PB er med 

i ansættelsesudvalget.  

6. Linje analyse Status og muligheder 

Referat: 

Der skal laves en analyse af dette områder. Små ændringer vil 

træde i kraft fra næste skoleår, mens evt. større ændringer 

først vil træde i kraft året efter. Der gennemføres en spørge-

skema undersøgelse blandt forældre, elever og ansatte. Der-

udover vil der være nogle fokusinterviews efterfølgende. Det 

er afgørende at man opfordrer medlemmerne til at svare så 



fyldestgørende som muligt. Spørgeskemaet er udarbejdet uden 

lærerdeltagelse. 

7. Kommission og TR stormøde  Perspektiver og praktiske informationer 

Referat: 

Kommisionsrapporten bliver offentliggjort mandag d. 16. de-

cember, det er ikke et forhandlingsresultat, men et oplæg til en 

periodeforhandling. Omdrejningspunktet er en bedre folke-

skole, det gælder også for lærerne. 

Det er en positiv vinkel på resultatet DLF ønsker at sætte fo-

kus på, hvor er mulighederne, ikke begrænsningerne.   

Periodeforhandlingerne er en ekstra mulighed for at komme i 

mål med en arbejdstidsaftale på landsplan. 

8. Møde med minister og finanslov Orientering 

Referat:  
Et rigtigt positivt møde, hvor der blev fortalt de ting der in-

denfor emnerne varierede undervisning, digitalisering. Især 

fokus på forberedelse, portalsundervisning, hvilke former for 

test giver mening, dannelse og faglighed. Der var ikke tale om 

glansbilleder, men reele problematikker der blev diskuteret.  

9. Til og fra skolerne 

 

Referat: 

Trivselsmåling, der følges op på dette i foråret 20, der laves 

indsats de steder der var orange eller røde. 

TR 112 lokalaftale – input og muligheder. 

 

10.Evt.  

Referat: 

Regionalt TRmøde d. 24. Januar, som optakt til den ekstraor-

dinære kongres.  

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


