
Referat af TR-møde torsdag den 21.11.2013  

Afbud fra: UWJ,PB,VB,TM,BJ,MSA; 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 24. oktober 2013 
 
Referat: Ingen bemærkninger 

2. Kontingentopkrævning Kvartal eller måned? Tilbagemelding 
 
Referat:hvis kvartalsvis – ønskes varsel så budgettet kan væ-
re klart. 
CKJ vil undersøge, om betalingerne kan forfalde i andre må-
neder end jan, april, juli, og okt. 
Sidste tilbagemeldinger fra skolerne indsendes hurtigst mu-
ligt. Beslutningen overføres til KS-møde 

3. Åbent kursus Evaluering 
 
Referat: Godt kursus: 
Forslag: storskolerne prioriteres så man kan lære hinanden at 
kende på tværs af skolerne. 
Bastian: ikke så god som rygtet. 
Politikerpanel: rigtig godt indslag 

- Stor spørgelyst 
- Virkede som om politikerne lyttede 
- Mange informationer ift. skolernes virkelighed, som 

politikerne ikke har kendskab til 

4. AMR Indsatsområder i næste periode. APV hvad er status på sko-
len? 
 
Referat: Orientering fra TR-gruppen 

- Lav svar % fra de fleste skoler 
- Efterlysning: Hvordan finder man spørgsmål, der 

handler om psysisk arbejds miljø? 
- Forslag: skrive navn på spørgsmål ved fysiske forhold, 

og anonymitet ift. psykiske forhold 
- Svært at forholde sig til, hvilke behov ansatte vil få i 

skoleåret 2014/2015 
- Udmelding fra leder: ”det er jo ikke kontorarbejds-

plads, I skal have” (Formuleringen er KLs) 
- Forslag: stik fingeren i jorden og lad ledelsen klare 

opgaven�afvent 
- Hvad er kravene, hvis lærerne/bh.kl.lederne skal være 

tilstede 40 timer i 42 uger+ ( tilbagemelding til TR 
gruppe) 

- Skal skolerne selv afholde udgifterne?�CKJ: der er 
ikke afsat lokale midler. 

5. Folkeskolereform Temamøde og derefter 



 
Referat: CKJ:Hold opmærksomhed på området 
CKJ tror MED systemet skal genforhandles. 
Temamøderne: 

- Hvorfor er møderne egentlig afholdt – for hvis skyld? 
– med hvilke formål? 

- Hvorfor bruges tilbagemeldingerne fra ansatte ikke? 
- Udmeldinger fra øverste ansvarlige: ”Det går godt” 
- Forslag: Formanden skal formulere lærernes oplevel-

ser/utilfredshed med indhold af fællesmøde gennem 
det sidste år og sende det til ”rette vekommende” 
�Kredsen arbejder videre med tilbagemeldinger-
ne/utilfredshederne 

6. Sygemeldte på skolerne Status og behandling i LMU 
 
Referat: Opfordring til at prioritere opmærksomhed på syge-
fravær i LMU 
Det er muligt for lederne at trække skolernes sygefravær fra 
kommunerne 
Udmeldinger fra lederne ”Vi kan ikke gøre noget” 
Stor bekymring for, hvor mange der skal sygemeldes før vi 
oplever en reaktion 

7. Skolestrukturændring Situationen nu 
 
Referat: Måske vil der komme et ønske fra nyvalgte politikere 
om indsigt på området 
Efterlysning til Kredsen: vi kan ikke få svar på spørgsmål 
vedr. hvornår fysiske tilretninger udføres�hjælp os til at bli-
ve hørt 
Udmelding fra politikerpanel (Åbent kursus)”Vi vil se på pro-
blemerne” 

• TR ønsker en tilbagemelding ift. reaktion 
• Hvad skal der iværksættes og hvornår? 

8. Lønopfølgning Orientering 

 
Referat: PB: alle tilretninger skal gerne være rettet med næ-
ste lønning 
Tilretningerne vil svare til kr. 250.000,00 
Spørgsmål: er TR F.-tillæg tilrettet?�PB undersøger 

9. Forslag fra Børn og Unge vedr. 
ny budget model. 

Orientering 
 
Referat: CKJ gennemgik budgetmodellen, herunder hvordan 
pengene fordeles m. skolerne, bl.a. ud fra socio-økonomiske 
vilkår i distrikterne. 
Tilbagemeldinger: 

- Vil modellen betyde, at en skole ”beholder en resour-
cekrævende elev” for på den måde at beholde pengene 
Ovennævnte beslutning kan i værste tilfælde ske ud fra 



en økonomisk vinkel i stedet for, hvilke behov den en-
kelte elev har.  

10.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: Aldersreduktion: vil fremover betyde ”Nedsat tid” i 
modsætning til nu, hvor det er en forøgelse af den individuelle 
tid. 
Ovennævnte er gældende for ansatte fyldt 57 senest 31.-7.-14. 
Opfordring til at svare på DLF’s spørgeskemaer ( udsendt ?? 
Mailen er sendt til medlemmerne�hvis et medlem ikke har 
modtaget DLF’s mail, bedes vedkommende henvende sig til 
Kredsen så mailadressen kan blive rettet. 
LM+SS refererede fra politikernes besøg på Erritsø Fælles-
skole afd. Bygaden. 
Politikerne gav udtryk af, at de gerne vil have en indsigt i 
”skolernes situation”gennem ansatte frem for gennem em-
bedsmænd 

11. Juleafslutning 
 

12.12.13 TR møde kl. 15.00 – 17.30. Juleafslutning derefter. 
 
Referat: HUSK mødetidspunkt på TR –mødet den 12. dec. er 
kl. 15.00 

12. Evt. Intet. 
Med venlig hilsen 

 
Carsten Kjær Jørgensen/Inger ørskov 

      


