
Referat af TR-møde torsdag den 12.12.2013 
Afbud fra: LG, BJ,CSA,RE,SK,CKJ, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 21. november 2013 

 
Referat: Rettelse til sidste referat: Retten til aldersreduktion er 

til dem, der er fyldt 57 pr. 31-07-13 og IKKE pr. 31-07-14. El-
lers er referatet godkendt. 

2. Skolereform, herunder fysiske 
forhold(lærerarbejdspladser mv.) 

orientering omkring den politiske situation, herunder mulig pro-
ces. Medbring status omkring lærerarbejdspladser fra skolen. 
 
Referat: I forhold til arbejdstid viser klubmøderne, at ca. halv-

delen ønsker fast arbejdstid på matriklen, og ca. halvdelen øn-
sker fleksibilitet i arbejdstiden. 

26-11-13 var et dagsordenspunkt på Børne- og ungeudvalgsmø-

de skolereformen – herunder ønsket om en politisk beslutning 
om, at lærernes arbejdstid skulle fastlægges som 42 uger á 40 

timer med mulighed for lokale afvigelser. KS kontaktede politi-
kerne og gjorde opmærksom på, at vi ikke var informerede. Det-

te mundede foreløbigt i at farmandsskabet var til møde med 

kommende borgmester, kommende formand og næstformand i 
B&U udvalget samt forvaltningsdirektøren. Dette mundede ud i, 

at borgmesteren gav tilsagn til, at han og næstformanden i B&U 
vil tage rundt på skolerne i starten af det nye år for at evaluere 
skolestrukturen og i det hele taget høre om lærernes virkelighed. 

Desuden blev det besluttet, at forvaltning og kredsen skal sætte 
sig sammen og forsøge at nå til enighed i forhold til lærernes 

arbejdstid. Der er aftalt et reservemøde med samme deltager-
kreds, som det første møde, i januar, hvis ikke parterne når til 
enighed. 

Debat om fast arbejdstid kontra fleksibel arbejdstid. Der blev 
udtrykt bekymring for splittelse af lærerkollegierne, hvis der er 

mulighed for begge dele. Andre mener splittelsen vil blive tilsva-
rende stor, hvis halvdelen af kollegaerne føler sig tvunget til at 
arbejde på en bestemt måde af den anden halvdel. 

KS vil prøve at tilgodese både de, der ønsker fast arbejdstid og 
de, der ønsker fleksibilitet. 
I forhold til temamøderne om Folkeskolereform mener KS, at det 

er vigtigt vi som lærergruppe deltager, så vi bliver hørt. Det er 
vigtigt, at vi er aktive i implementeringsfasen. 

Det fysiske arbejdsmiljø/lærerarbejdspladser. På mødet blev 
udleveret et lille skriv, som kan støtte TR og AMR i MED-
udvalget i forhold til de fysiske forhold på skolerne. Det vil også 

blive udsendt elektronisk. 

 
3. Skolestruktur orientering omkring den politiske situation, herunder mulig pro-

ces. Medbring status omkring mangler fra skolen. 
 



Referat: Se punkt 2. 
Kredsen vil gerne have en status på lokaleforholdene på skoler-

ne. 

Der udleveres statistik ang. sygefravær i Fredericia Kommune, 

specielt skoleafdelingen. 
Desuden udleveres forslag til retningslinje i MED ang. sygefra-
vær. En distriktsskoleleder kan trække sygefraværsstatistikken 

for den enkelte distriktsskole. 

4. HMU  referat fra den 28. november 2013 
 
Referat: Pr 1/1 2014 starter ”nyttejobs”, der skal bestå af op-

gaver, der ikke løses nu. Det skal følges tæt. 

Regnskabsmæssigt ser det ud til, at vi måske går i nul. I forhold 

til budget er man i gang med at se på, hvor man kan lave ser-
viceforringelser, udlicitering, konkurrenceudsættelse, ”kan” 
opgaver i forhold til ”skal opgaver osv. Der skal spares 14 mil-

lioner. 

Fremover ønsker man ikke at lave budget i forhold til direktions-

sparekataloger. Fremover vil det blive lagt ud til byrådets ud-
valg. Dette kan betyde mindre indflydelse for organisationerne. 

5. Lyttemøde DLF møde 
 
Referat: DLF inviterer til ”lyttemøder”. Det er møder hvor TR, 
AMR og 4 andre lærere fra alle skoler inviteres til et møde med 

et eller flere hovedstyrelsesmedlemmer. TR inviterer de 4 andre 
lærere. For Fredericia bliver mødet d. 4/2 fra 16-18. Stedet er 

ikke besluttet endnu. Mere information kommer senere. 

6. Kontingent opkrævning  orientering  
 
Referat: KS har ud fra tilbagemeldinger besluttet, at kontingen-
tet fremover bliver opkrævet kvartalsvis. Opkrævningen vil være 

i kvartalets 2. måned. Første gang 1. februar 2014. 
PS: af tekniske årsager kan det ikke lade sig gøre at opkræve 

kvatalsvis fra februar, så først til aprilkvartal 2014 opkræves 

kvartalsvis.jan., feb., og marts opkræves som hidtil. 
7. Åbent kursus  Deltagelse fra distrikts skolerne eller afdelings skolerne? 

 
Referat: Der har været udtrykt ønske om at distriktsskolerne 

kunne deltage samlet. Dette ønske deles ikke af alle. Nogle ser en 

styrke i, at vi deltager på tværs af distrikterne. Distriktsvis delta-
gelse giver desuden nogle store udfordringer i forhold til plan-
lægningen. 

8. MED aftale Ny MED aftale på vej 
 
Referat: Oganisationerne og kommunen arbejder på en ny MED 

aftale. En del af den er en styrkelse af AMR funktionen, derud-
over lægger den op til en tidligere medarbejderinddragelse. 

FMU fortsætter men strukturen er ikke på plads. En af ændrin-

gerne er, at der skal være en AMR mere som medlem. 
KS vil udsende information til AMR, når der foreligger en aftale. 



9. TR tillæg Status i forhold til aftale. Aftale vedlagt. 
 
Referat: Orientering om TR tillægget. Tallene skal justeres ved 

hvert årsskifte. Hvis suppleanten træder ind i mindst 1 måned, er 

det med løn og vilkår. 

10.Evt.  
Referat: Der er aftalt tillæg for skiftende arbejdssteder dvs. at 

man skal forholde sig til en anden matrikels ledelse, lærerkolle-

gium og elever. Det er ikke nok, at man underviser egne elever 
på en anden matrikel. 
Det ser ud til, at der nu er orden i Frederiksoddeskolens lønud-

betalinger. 

Seddel om ansatte på skolerne, der ikke er medlemmer rundsen-

des. 
Lockouten betød at nogle elever mistede undervisning, som de 
efterfølgende skulle have. Dette bliver tilsyneladende ikke debat-

teret på skolerne. TR bedes bringe det op. 

LSP undersøgelsen, som klasselærerne skal udfylde, er meget 

omfattende. Derudover ligger der implicit i undersøgelsen en 
bedømmelse af lærerens kvalifikationer, som skal besvares af 
eleverne i undervisningstiden. Dette er i sig selv kritisabelt. 

Skemaerne er omfattende og kan ikke besvares af klasselæreren 

alene. Undersøgelsen er behæftet med fejl og er vanskelige og 

tidskrævende at udfylde. Der er brug for en løsning. 
Forslag fra formanden er, at vi skriver et brev til distriktsskole-
lederne og Børne&Unge chefen, der beskriver problematikken.  

Det er tilsyneladende besluttet, at skoleintra skal udskiftes med 

et nyt system. Per undersøger. 
Der er problemer med statusopdateringer på FB f.eks. under en 

sygemelding, som tolkes negativt af kollegaer. Det er vigtigt at 
pointere, at man som syg ikke nødvendigvis bliver rask af at væ-

re sengeliggende. Det kan være en god idé at italesætte det evt. 

på et klubmøde. Derudover kan man opfordre til god etik på 
nettet. 

Kommende generalforsamling er en valggeneralforsamling. 
Kredsstyrelsen med undtagelse af Anne Kongstad genopstiller. 

Steen Søby stopper som TR. Tak for engagementet. 

 
11.God julefrokost og tak for ind-

satsen i 2013 
 
Referat: God jul og godt nytår. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

           Per Breckling/Ullis W. Johansen 
 

      


