
Referat af TR-møde torsdag den 27.2.2014 

Afbud fra: (CR) supp. deltog, SK, BJ, VB, AKA, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 16.01.2014 
Referat:  
Referat godkendt 

2. Generalforsamling 2014 Tilmeldig, kandidater, afvikling mv. 
Referat: 
Orientering om valgprocedurer og TR’s opgaver af IØ. 
Orientering om tidsplan i forhold til tilbagemeldinger fra TR. 

Skriftlig beretning udleveres i enkelte eksemplarer pr. skole. 

3. Arbejdstid, forståelsespapir Status 
Referat: 
Orientering om og drøftelse af Skoleafdelingens forventning til  
Fredericia Lærerkreds’ delegation ved drøftelserne vedrørende for-
ståelsespapir. Det er både TR’s og KS’s holdning, at repræsentan-
terne for Fredericia Lærerkreds og KS, og repræsenrtanten for TR 
er FTR, og dette er Fredericia Lærerkreds’ forhandlingsstruktur. 
Derfor deltager de i møderækken om forståelsespapiret. 
Orientering om vores bud på et forståelsespapir og forhåndsaftale 

samt at vi har modtaget Skoleafdelingens bud på et forståelsespapir.  

Der er enighed i TR-gruppen om at vente med at lave aftaler i for-

bindelse med arbejdstid på skolerne indtil forståelsespapiret er på 

plads. 

Kredsens mål er at få kollektive aftaler og at tilgodese alle med-

lemmers ønsker. 

4. MED afale Aftalen næsten færdig, herunder MED-struktur orientering 
Referat: 
Fredericia Kommunes nye MED-aftale er næsten på plads. I den 
forbindelse bliver distriktskolernes MED-udvalg ændret lidt, da 
fritidsområdet kommer ind under Distriktskolelederne. Institutio-
nerne er fortsat med egne MED udvalg. 
Arbejdsmiljødelen bliver opprioriteret, idet der fremover vil være 2 

pladser til AMR i LMU’erne.  Ligeledes er AMR fremhævet i tek-

sten.  Der åbnes for muligheden for flere AMR’er på samme ar-

bejdssted, hvis der er mere end 50 medarbejdere.  

 

5. HMU Politianmeldelse af vold, se bilag 
Referat:  
Sygefravær var et tema på sidste HMU, hvor det stod klart at syge-
fraværet på skolerne er steget betydeligt fra august til og med janu-
ar. Dette giver anledning til en øget fokus på specielt skoleområdet 
og voksenserviceområdet. TR opfordres til at øge fokus i LMU. 
I sygefraværsstatistikkerne kan langtidssygdom og almindelig syg-

dom adskilles. 

Der er kommet retningslinjer for politianmeldelse fra HMU i for-

bindelse med vold. Man skal politianmelde hvis det vurderes at 



have præventiv virkning og/eller hvis der er personskade. Den nye 

retningslinje bør indarbejdes i de lokale voldspolitikker. 

Orientering om kommunaldirektørens fratrædelse. En ny vil formo-

dentlig tiltræde til oktober. 

Budget: I forhold til fjorten mangler der 8,9 mill. kr. som nok vil 

blive taget fra Spar-Lån på områder, der ikke sparer op til noget 

konkret. 

Likviditetsproblemet er tilsyneladende løst. 

I budget 15 mangler 55-60 mill. samt 20 mill. i mængderegulerin-

gen. Man har igangsat en analyse af det administrative område. 

Derudover overvejes en effektivisering bestående af en fast  % be-

sparelse årligt. 

Der blev spurgt til retningslinjer for forflyttelser. PB vil undersøge 

det nærmere. 

 

6. TR 112 Evaluering 
Referat: 
Ingen kommentarer udover dem, der fremkom på kurset. 

7. Lyttemøde Evaluering 
Referat: 
Blev nok oplevet mest positivt af ”menige” medlemmer. En del 
TR’er synes, der var et for lille udbytte i forhold til indsatsen. 

8. TR/AMR samarbejde Fysiske arbejdspladser, arbejdets fordeling mv. 
Referat: 
DLF øger indsatsen i forhold til AMR, og det gør Kreds 112 også. 
På næste AMR-møde er dagsordenen den nye MED-aftale, lærerar-
bejdspladser, APV og vold og politianmeldelse af vold. 
Det overvejes at begrænse APV’en til Social Kapital og fysiske 

arbejdspladser. 

Drøftelse af lovkravene til arbejdspladser. 

Der blev spurgt til de besøg på skolerne, der skulle vurdere lokaler 

og muligheder. FMU har fået at vide, at det vil resultere i et katalog 

om lærerarbejdspladserne. 

9. Til og fra skolerne 
 

 
Referat: 
TR bedes vurdere om, der er behov for samme antal lærerkalendere. 

10.Evt.  
Referat: 
Intet til referat 

 
Med venlig hilsen 

 
Per Breckling/Ullis Wagnholt 

      


