
 

Referat af TR-møde torsdag den 29.8.2013 

Afbud fra: PS,  
 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

 Velkommen tilbage efter ferien Referat: Velkommen til nye TR: 
Mogens – Højmosen, Christina – Nr. Alle’, Trine - Høgevej, 
Camilla CKV – CKVM, Philippa CKV – CRS ( PS kunne 
desværre ikke deltage i torsdagens TR møde) 
PB gjorde opmærksom på at huske: jubilæumsvin og opgave-
oversigter. 

1. Godkendelse af referatet TR møde 20. juni 2013 
 
Referat: Godkendt 

2. Skolestruktur Undervisning med over 28 elever og klage, inklusionsstatus, 
arbejdsforhold, afskedigelsesrunden opfølgning, ansættelser 
efter sommerferien, personalepolitikker/værdibaseret ledelse 
og status på skolerne 
 
Referat: PB gjorde opmærksom på problematikken med at 
flere skoler bruger klasser med mere end 28 elever. begrun-
delse fra kommunen: Vi kan pga. Frikommunestatus. 
PB har sendt skrivelse til DLF med opfordring til at tage pro-
blematikken op med Undervisningsministeriet. 
PB opfordrer TR til at synliggøre problematikken med inte-
gration af specialklasseelever + flere end 28 elever pr. klasse 
via debat/italesættelse 
Pas på hinanden. Synliggør arbejdsvilkår. Find jer ikke i arb. 
vilkår der medfører sygdom. 
Megen debat indeholdende frustration ift. arbejdsvilkår 
�manglende klargøring til skoleåret 2013-2014 ift. den nye 
skolestruktur 
Store problemer med UNI-C 
Økonomi: meget stramt og slt ikke klar til dette skoleår, hvil-
ket bl.a. betyder linier ikke kan indfri hvad der er lovet ele-
verne inden skoleåret�manglende økonomisk overblik?  

• PB anbefaler at problemerne italesættes og bringes vi-
dere i MED udv. 

Ansættelse: der er på nuværende tidspunkt ansat 13 nye. Sko-
levæsnet afskedigede 14 ansatte 
PB har gjort FA kommune opmærksom på at de er forpligtiget 
til ”intern opslag” 
Ingen af de afskedigede er genansat ved Fredericia Skolevæ-
sen 
Ansatte, også timeansatte kan søge internt. Ovennævnte har 
ført til at proceduren omkring afskedigelser opdateteres og 



italesættes tydeligere ift. evt. fremtidige besparelser. PB har 
taget problematikken op i forhold til skolechefen og vil tage 
den op i HMU. 
PB opfordrer TR til at lave liste på ”mangler” som løbende 
evalueres ift. elimineres 
PB gennemgik nye tillæg og opfordrede TR til at tjekke løn-
sedler (spec. Tillæg, FA. tillæg m.fl.) 
PB opfordrer TR til at holde møder indenfor eget distrikt 
OBS: fast arbejde på to forskellige skoler/matrikler medfører 
funktionstillæg 

3. Lockout midler Status efter BUU mødet 
Referat: BUU mødet d. 27.8.13 er endnu ikke på referat, så 
PB kan ikke referere herfra 

4. Budget 2014 Orientering, herunder dialogmøde den 11. september 
Referat: PB mailer invitation til Dialogmøde den 11. sep. 
2013 
PB er stærkt utilfreds med offentliggørelse af Budgetforslag 
før det er behandlet af Hovedudvalget. Sparekataloget er ud-
færdiget af Direktionen. 
Udgangspunkt er besparelse på ca. 40 mill. I 2014 samt 
uigennemsigtighed ift. besparelsesstørrelse i 2015 
PB efterlyser forslag ift. leder tyngdeanalyse i FA kommune ( 
undersøgelse i 2012) 
PB opfordrer til at alle indsender høringssvar. Kredsens hø-
ringssvar mailes til TR 
Byrådet (borgerligt flertal) vedtog sidste år, at skolevæsenet 
skulle friholdes ift. besparelser gennem de næste 4 år. 
11. sep. 2013 kl. 19.00 er der Dialogmøde i Panorama. PB 
opfordrer TR til at deltage – Kredsen er til Kongres. 

5. Kongres 2013 Orientering 
Referat: PB orienterede om Kongressens dagsorden/indhold 
Skolelederforeningen ønsker del i Særlig Fond 
(=vedtægtsændring) 
Forslag: at fastholde kontingent beløbsstørrelse i 2014 
Foreningens fremtidige strategi: Vigtigt medlemmerne orien-
teres ift. L409 ( folkeskolereform) Kredsstyrelsen vil ud til 
medlemmerne og søgrge for at alle får mulighed for indsigt 
samt konsekvenser. Kredsen vil forsøge at indgå aftaler. 
UW: der er 3 tilmeldte ”tirdagsdeltagelse” til Kongres 

6. Kommunalvalg 2013 Emneområder, herunden medlemsaktivitet 
Referat: Kredsen vil fokusere på:  

• Lærerarbejdspladsen ( hjemmearbejdspladser skal for-
handles af KS) 

DLF vil udsende materiale vedr. lærerarbejdspladser�PB 
opfordrer til at TR venter med problemstilling ift. ovennævnte 
Efter/videreuddannelse omhandlende implementering til alle 
ansatte, fokus på inklusion. 
Besparelser gennem de sidste 4 år 



4 spidskandidater har meldt sin ankomst til ” Åbent kursus” 
PB opfordrer medlemmerne til at deltage aktivt i den kommu-
nale valgkamp 
Opgave til TR: har du en kollega der ønsker at have besøg af 

en politikker i din undervisning, så bedes medlemmet henven-

de sig til PB 

Kredsen udfærdiger spørgsmål til politikerpanelet ved Åbent 
kursus 

7. Faglig klub Forretningsorden 
Referat: Forretningsorden til Faglig Klub er under regulering. 

8. Process  
Referat: Fælles 2 timers informeringsmøde f. ansatte 
5-6 temamøder i løbet af efteråret 
Udarbejdelse af idekatalog – Hvem kan byde ind med hvad ift. 

undervisning i FS” 

Politisk beslutning omkring årsskiftet 
Styregr. Består af fælles TR f. DLF + Bupl, konsulenter, le-
derformand m.fl. 

9. Til og fra skolerne 

 

 
Referat: IT-reparatører ansættes på skolerne�hvor kommer 
kroneressourcerne fra? 
Hvad er arbejdsfunktionerne? 
Kommunen/Hovedudvalget har besluttet at oprette 100 fleks-
job stillinger. Arbejdstid 5 timer/ugen Fleksjobberne har været 
ledig i min. 10 måneder. Beslutningen er også taget ud fra et 
økonomisk aspekt = besparelser 
PB ønsker en tilbagemedling fra TR: antal sygemeldte d.d. 

med oplysning om P (psykisk ) el F ( fysisk) 

PB gør opmærksom på at APV skal udfærdiges inden oktober 
2013 

10.Evt.  
Referat: 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/ Inger Ørskov 
      


