
Dagsorden til TR-møde torsdag den 26.9.2013 

Afbud fra: LM, PW, UW, PB, BJ, CKJ,CS, 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 29. august 2013 
 
Referat: Godkendt 

2. Budget 2014 Aktuel status 
 
Referat: AK orienterede om den aktuelle forhandlingssituation i 
Fredericia kommune. Forhandlinger genoptages 27. sep. 2013 

3. DLFs kursusplan Se vedlagte 
 
Referat: AK gennemgik DLF’s kursusplan. Der umiddelbart stor 
TR-interesse for kurset om pædagogik. AK gjorde samtidig op-
mærksom på at fr.cia. kommune vil tilbyde kurser med dagsorde-
nen: Skolereform. ØR undersøger tilmeldingsdato + tidspunkt for 
kursus s. 6 og s. 12 (kredsen afventer svar fra kursusafdelingen) 

4. Kongre 2013 Orientering 
 
Referat: AK gennemgik kongressens resolutioner og vedtagelser. 

• Demokratiet skal styrkes 

• Vi kæmper for skolens fremtid 

• Regeringen spiller hassard med den danske aftalemodel 

• Kvaliteten af specialtilbud skal sikres ( oplæg fra Fr.cia. læ-
rerkreds) 

• Evaluer samarb. med Lederforening 

• Sikre det proffessionelle arbejdsrum for ansatte 

• DLF søge samarbejde på alle niveauer for at sirke 
arb.miljøet 

• Tyvene ved højlys dag ( OK midler unddraget uden refus-
sion til lærerne ) 

• Enighed om strategien: enten 1. Aftaler på KS-niveau 
Eller 2. TR får forhandlingsretten 
F.eks.: 
A. Supplement ift. L409 ( TR forhandling) 
B. Reducering/fravigelse ift. L409 (KS forhandling ) 
- udgangspkt. skal være en fordel for medlemmerne 
 

5. Kommunalvalg Opfordring til deltagelse i Lørdags indsats, se Nyt fra Kredsen 
 
Referat: AK orienterede om KS’ens indbydelse til ”Lørdagskaffe”, 
gåtur hvor man snakker med lokale politikere 
AK opfordrede TR til at orientere medlemmerne 

6. L 409 Fredericia Lærerkreds indbyder til medlemsmøder på alle skoler 
med en orientering omkring konsekvenserne af loven. 
 
Referat: TR skal aftale indbyrdes om de ønsker besøg en-
kelt/distriktsvis. TR skal indsende ønsker ift. ovennævnte + dato 
(nov. + dec. ) til MJ 



Malene mailer slides 
Christina mailer nr. på Folkeskolen (indeholder kortfattet oversigt) 

7. Skolestruktur Aktuel status, APV, inklusion, lokaler, løn mv. 
 
Referat: Runde hvor TR oplyser hvor langt skolerne/distritkterne er 
med 

- APV� Ullerupbækskolen bruger elektronisk tilbagemel-
ding der bearbejdes og sendes 

1/   Inklusion – virker ressourcecentrene?ift. runde 
      2/   Lokaler 
      3/   Løn 
1/ tilbagemelding går på om skolerne har ressourcepersoner, res-
sourcecentre eller om man har gjort brug af inklussionskorpset 
�meget forskellige tilbagemeldinger 
De fleste matrikler er slet ikke klar med ressourcepersoner eller 
ressourcecentre. Der er dog afsat ressourcer de fleste steder  
Ressourcepersoner har på de fleste matrikler endnu ikke fået en 
beskrivelse af deres arbejdsopgaver, - funktionsbeskrivelse - hvilket 
betyder at ressourcepersonerne bruges til forfaldende arbejde og 
ikke som de eksperter de var tænkt som 
2/ PB efterlyser tilbagemeldinger ift. hvilke lokaler der ikke er  ”i 
orden”       

8. Til og fra skolerne 

 

 
Referat: medarbejderportal � ingen adgang for medarbejder. Kan 
benytte sekretæres portal 
Kritik: ØR gav råd ift. at håndtere kritik (skabelon udleveret) 
Løntjek: ØR gennemgik problemerne ift. forkert indmeldt funkti-
onstillæg 
Medarbejderportal: Ledige stillinger ønskes mailet til det enkelte 
medlem. Kan det effektiveres? 

9. Evt.  
Referat: 

    Med venlig hilsen 
 

Anne Kongstad/ Inger Ørskov      


