
Referat af TR-møde torsdag den 16.1.2014 

Afbud fra:VB, SK, BJ, UW, CA, PS,  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 12.12.2013 
 
Referat: Godkendt 

2. Skolereform mv. Status i den politiske proces. Konsekvenser af beslutningen. 
Vores strategi og handlinger fremadrettet. 
Arbejdspladser og fysiske forhold i det hele taget i forbindelse 
med både struktur og reform. 
Aftaler opsagt af kommunen! 
 
Referat: Udgangspunktet er nu L409. Lederen kan ikke på-
lægge læreren at arbejde hjemme med mindre, læreren selv 
ytre ønske herom. Udgør hjemmearbejdet mere end 7,4 timer, 
skal der stilles hjemmearbejdsplads til rådighed. Vi forventer 
at lærernes fysiske arbejdspladser på skolerne er iorden fra 
den 1.8.2014! 
Der er lagt op til, at der skal laves et forståelsespapir, men 
man ved ikke, hvad det kommer til at indeholde. Skal aftaler 
være kollektive eller individuelle? Individuelle aftaler bør 
undgås.  
Der bliver fremover stort behov for, at der vedtages retnings-
linier mm. i MED-udvalgene, der sikrer ens forhold for alle. 
Opsagte aftaler skal genforhandles. Efterfølgende TR mødet 
har kommunen tilbagetrukket opsigelsen af TR aftalen! 

3. Opfølgning på LSP problematik Opfølgning fra sidste TR møde 
 
Referat: Der er afsat 10 min. pr. elev til lærernes udfyldelse 
af spørgeskemaerne. Der er indkaldt til opfølgningsmøde i 
arbejdsgruppen.  

4. Lyttemøde Indbydelse udsendt 
 
Referat: Opfordring til opbakning til mødet. Der udpeges 4 
pr. skole hvoraf TR-suppleanten er den ene. Særskilt møde for 
de særlige medlemsgrupper. 

5. Manglende undervisning i for-
bindelse med lockout i 2013 

Reaktioner fra skolerne? (Aftalt TR gør opmærksom på en 
evt. manglende undervisning) 
 
Referat: På Ullerup Bæk får eleverne tilbud om frivilligt at 
deltage i undervisning i de fag, hvor der kom til at mangle i 
forhold lockouten. Det er uvist, hvor mange der vil tage imod. 
Uvished om, hvad man gør på andre skoler. 

6. Kontingent fremover Orientering. 
 
Referat: Fra 1. april overgår kredsen til kvartalsvis opkræv-



ning af kontingent. Kontingentet opkræves for et kvartal, men 
skal betales den anden måned i kvartalet. Ændringen er be-
grundet i en besparelse i forhold til PBS. 

7. Generalforsamling fredag 21.3 
kl 16.00 

Orientering omkring generalforsamlingens forløb. Valggene-
ralforsamling i år, så mulige kandidater ønskes. 
 
Referat: TR bedes opfordre medlemmerne til at bakke op 
omkring generalforsamlingen 

8. TR112 Program udsendt, husk tilmelding 
 
Referat: Det bærende på kurset vil være TR’s og AMR’s ar-
bejde og samarbejde i f.eks. MED-udvalg efter den nye skole-
reform 

9. Holddannelse Status mv. 
Referat: Holddannelsen skal evalueres. Det er vigtigt at in-
volverede lærere inddrages i evalueringen og italesætter even-
tuelle problematikker. 

10.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: Intet 

11.Evt.  
Referat: Opfordring til AMR om tilmelding til arbejdsmiljø-
konference d. 28. jan. på Uddannelsescentret. 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling 
      


