
Referat af TR-møde torsdag den 24.10.2013  

Afbud fra: CA, 
 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 26. september 2013 
 
Referat: Vær opmærksom på om referatet er informerende for TR 
som ikke deltager i mødet. 

2. Frikommuneforsøg Status 
Referat: PB gennemgår svar fra Uv.ministeriet angående forsøg 
om årgangsklasserne m. holddannelse. 
DLF vil gentage sin forespørgsel til Uv.ministeriet. 
2 politikere har accepteret at deltage i skolebesøg (JB + JF) 
Kredsen forsætter med at være opmærksom på/følge frikommune-
forsøg. Der er stadigvæk ikke acceptable arbejdsforhold! 

3. Kontingentopkrævning Månedsvis/kvartalsvis? 
Referat: TR får mulighed for at forhøre sig blandt medlemmerne 
om holdningen til kvartalsvis opkrævning i forhold til månedsvis. 
Tilbagemelding via mail til kontoret, eller på næste TR møde. 
 

4. Ledige stillinger og mail Opfølgning, herunder stillingsopslag 
 
Referat: Skoleområdet: mulighed for at ansætte i faste stillinger, 
hvis ansættelsesstoppet ophæves. 
PB vil lave en skriftlighed der konkretiserer ovennævnte. 
TR mailer til PB, hvis de finder uoverenstemmelse ml. PB’s skri-
velse og praksis.  
Stillingsopslag vil ikke blive mailet til andre medlemmer end ledi-
ge, da alle stillingsopslag pt. er offentlige. 
I forhold til genopslag af stillinger: hvis der er blot én kvalificeret 
ansøger, er genopslag ikke nødvendig. 

5. DLF kurser Opfølgning fra sidst 
 
Referat: Under halvdelen af TR gruppen tilkendegav at ville delta-
ge i DLF kursus, der kræver deltagelse af mindst halvdelen. For-
manden vil undersøge om andre kredse i Mavebæltet står i same 
situation, så man måske kunne lave et samarbejde. 
 

6. Budget 2014 Konsekvenser og perspektiver 
 
Referat: Formanden har rost politikerne for ikke at følge direktio-
nens massive sparekatalog. 
Der vil ikke ske en fyringsrunde på vores område 
Formanden informerede om konsekvenser på skoleområdet 
AMR-gruppen er ved at undersøge hvor mange arbejdspladser der 
vil blive behov for fra den 1. aug. 2014 
Hovedudvalget vil løbende orienteres om kommunens budget for-
løb/effektivering 
Der er ikke budgetteret med lærerarbejdspladser, og det afsatte be-
løb til Folkeskolereformen tager udgangspunkt i, at lærerne i gen-



nemsnit underviser to timer mere ugentligt. 
-Debat om konsekvenser af lov 409. 

7. Kommunalvalg Lørdagsarrangement, valgmøder, nfk, osv 
Referat: Lørdagsarrangementet d. 26. okt. aflyst pga. manglende 
tilmelding. ”Valgmøde” på Åben Kursus. Der udkommer Nyt fra 
kredsen med partiernes svar på skolepolitiske spørgsmål. 
 

8. Skolestruktur • APV 
• Lokaler 
• Inklusion 
• Manglende/forkert løn 
• Sygdom 
• FMU 
 

Referat:  Arbejdet med APV skal være i gang på nuværende tids-
punkt. Indsend APV’en til kredsen. Stadig usikkerhed om svarene 
skal være anonyme. 

- Der mangler afklaring af lederrollerne (Distriktskoleleder 
og Afdelingsskoleleder) 

- Kredsstyrelsen vil fortsat gerne have indmeldinger angåen-
de lokaleproblematikker. 

- Inklusionen skal have største opmærksomhed. Hvad sker 
der når inklusion ikke lykkes? Der mangler hjælp til lærer-
ne. TR opfordres til at bringe problemerne op i MED sy-
stemet, så det bliver synligt. 

- Der er fortsat mange fejl i lønudbetalingerne. Det er nu 3. 
lønseddel/lønudbetaling med fejl. Kredsen påpeger løbende 
fejlene overfor kommunen og forventer dem alle rettet på 
næste løn. Lærere der er i tvivl om deres løn er korrekt, kan 
få hjælp ved at indsende lønsedlen til kredsen. 

- TR opfordres til – sammen med AMR – at sætte sygefravær 
på dagsordenen. Få undersøgt omfanget og spørg ind til 
hvilke tiltag ledelsen vil iværksætte. 

- Styrelsen vil bringe lærerarbejdspladser op i FMU. 
-  

9. L 409/skolereform Skole/matrikelbesøg, DLF info, den lokale situation, temaaftener-
deltagelse og arbejdstid. 
 
Referat:  De skoler, der endnu ikke har booket møde med KS om 
L409/skolereform, bedes gøre det hurtigst muligt.  
Det er KS’ holdning, at deltagelse i temamøder om skolereformen 
kræver arbejdstid, fra kategorien Andre Opgaver. Det forventes, at 
hver lærer deltager i et møde. KS opfordrer til deltagelse. Det er 
vigtigt at lærerne er godt repræsenterede. Hvad angår arbejdstiden 
er der tilsyneladende divergens mellem KS’ holdning og nogle af 
skoleledernes holdning. Formanden har afstemt KS’ holdning med 



Børne- og Ungechefen. Formanden kontakter skolelederne. 

10.Til og fra skolerne 

 

 
Referat: Intet 

11.Evt.  
Referat: Flere TR efterlyste, at KS ville have prioriteret de nye 
matrikelskoler ved udvælgelse af deltagere på Åben Kursus. Det 
ville blive svært i forhold til at sikre at tilmeldte og ikke deltagende 
fra sidste år kom med i år.  
 

Med venlig hilsen 
Per Breckling/Inger Ørskov/Carsten Kjær Jørgensen 

      


