
Referat af TR-møde torsdag den 24.4.2014 

Afbud fra: SK, UW, SK, BJ 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 03.04.2014 
 
Referat: Godkendt 

2. Evaluering af landsdækkende 
faglig klub møde 

Referater til kredsens orientering 
 
Referat: For lidt indhold i videoen med formanden. Det var 
svært at svare på de mange spørgsmål, medlemmerne rejste. 
For meget stof. Det virker som tiden for de fælles klubmøder 
er passé, selv om der var stort fremmøde nogle steder. 
Stor frustration om den 6. ferieuge. 

3. Evaluering af generalforsam-
ling, herunder fredag? 

 
Referat: Uheldig med lodtrækningen ved valget om 3. og 4. 
plads. Omvalg mellem de to med lige mange stemmer havde 
virket mere retfærdigt. Stadig ønske om fredag – også set i 
forhold til antallet af deltagere. 

4. Forståelsespapir, udmøntning 
og retningslinjer 

Status fra TR 
 
Referat: Forståelsespapiret indeholder flere punkter, som skal 
drøftes i MED-udvalget. Der kan laves retningslinier på disse 
5 punkter, men der vil også være mange andre områder, hvor 
der skal laves retningslinier i forhold til skoleårets planlæg-
ning.  
Det tyder på, at der bliver stor forskel på, hvordan udmønt-
ningen af forståelsespapiret bliver på skolerne. Det er især 
begrebet fleksibilitet, der tolkes forskelligt. TR opfordres til 
fortsat at holde tæt med kredsen. 

5. Skoleårets planlægning, generelt 
herunder personalesituationen 

 
Referat: 10’ende og Frederiksodde Skole har henholdsvis 1 
og 7 overskydende lærere. Fjordbakken mangler 2, Ullerup 
Bæk 7, Kirstinejergskolen 1 og Erritsø Fællesskole 3 lærere. 
Der skal ikke afskediges lærere. I næste uge vil der være mu-
lighed for at søge frivillig forflyttelse, hvorefter resten skal 
klares ved tvungne forflyttelser.  

6. MED aftalen, fokuspunkter  
Referat: Der gennemføres obligatorisk MED-uddannelse for 
MED-udvalgene i det nye skoleår. Endvidere uddannelse af 
næstformænd og hele udvalget i økonomi. 

7. Skiftende arbejdsteder, aftale 
udmøntning, konkret 

 
Referat: Har skolerne fået indberettet, hvem der skal have 
tillæg?  

8. Kompetenceudvikling Orientering 
 
Referat: Undersøgelse for alle vedr. kompetenceudvikling – 



behovsafdækning. Brev udsendes i denne uge. Høj besvarelse 
vigtig i forhold til indhold og kvaliteten af efter- og videreud-
dannelsen. 
Der uddannes efter rotationsprincippet, hvor ledige lærere 
overtager undervisningen i de perioder, lærerne er på uddan-
nelse. Uddannelsen svarer til et diplommodul. 

9. CKV afdeling CKHM Orientering om personalesituationen 
 
Referat: CKHM i Vejle nedlægges pr. 31.-12.-14, da kom-
munerne har hjemtaget arbejdsopgaverne. Alle ansatte er af-
skediget. Enkelte kan måske overføres til Odense. 

10.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet ikke at 
udbetale de manglende feriepenge for de lockoutede. Den 
enkelte skal søge feriedagpenge for de manglende dage (i ef-
terårsferien). Der udsendes vejledning. 
Undersøgelse for de ældste elever (Ungeprofil) skal afvikles i 
samme periode som de skriftlige prøver, og det giver proble-
mer med computere osv. Udsættelse for svarfrist er kommet 
efterfølgende. 
 

11.Evt.  
Referat: Diskussion af hvordan skoleåret planlægges og 
hvordan de 8 timer fra næste skoleår bruges. 

Referant Carsten Kjær Jørgensen 
Med venlig hilsen 

 
Per Breckling 

      


