
Referat fra TR-møde torsdag den 22.5.2014 

Afbud fra: LM, MM, VB, FH, SK,SK, BJ, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 24.04.2014 

 

Referat:  
Referat godkendt. 
 

2. Skoleårets planlægning Status fra skolerne. 

Medlemslister, nyansatte, undervisningstimetal, flekstid, op-

gaver med hjem, LMU arbejdet, opgaveoversigten, deltid, TR 

og AMR forhold, mv. 

 

Referat: 
Medlemslister og lister over ikke-medlemmer rundsendes til 
kontrol. Opfølgning før og efter sommerferien. 
Når der gives fri, tæller planlagt arbejdstid eksempelvis i for-
bindelse med barns 1. og 2. sygedag. 
Seniordage skal varsles i god tid og kan afholdes som timer 
eller halve eller hele dage. 
Omsorgsdage skal ligeledes varsles så tidligt som muligt. 
Tjenestefrihed med løn tæller som f.eks. sygedage – altså med 
den planlagte arbejdstid. 
I alle tilfælde tæller den planlagte undervisningstid. 
TR skal medvirke til at give nyansatte bedst mulig start.  
Det gennemsnitlige undervisningstimetal på 733 skal vi have 
fokus på. Vi forventer, at det overholdes på den enkelte skole. 
Vi må fastholde, at tallet er en byrådsbeslutning. 
Tallet udfordres i øjeblikket på Fjordbakkeskolen. På andre 
skoler følges byrådsbeslutningen loyalt. 
Også fokus på om de 733 timers undervisning reduceres, hvis 
6. ferieuge indregnes. En model, der kunne være til inspirati-
on, er, at hvis 6. ferieuge indregnes, sænkes undervisnings-
timetallet med 16 timer(forholdsmæssige værdi af 6. ferieuge), 
og medarbejderen har mulighed for enten at møde senere 
eller gå tidligere hjem svarende til de 37 timer. Det handler 
også om stillinger. 
Tjenestefrihed uden løn er ikke en rettighed, men noget der 
kan søges om. 
TR bedes indsende papirer, aftaler og forståelser indgået på 
skolerne til kredsen via LMU-referater og andet. 
Skabelonen til opgaveoversigten er endnu ikke aftalt mellem 
kommunen og lærerkredsen, som den skal. Vi ser frem til næ-
ste møde i udvalget. 
Debat om problematikken med andre større opgaver end un-
dervisning og undervisningstimetallet f.eks. i forbindelse med 



AMR og koordinatorer. 
TR skal være opmærksom på ansatte på nedsat tid – også i 
forhold til udregningen af gennemsnitsundervisningstimetal-
let. 
Skolerunde om udregning af arbejdstid til prøveafvikling. 
Prøveafvikling er en arbejdsopgave på lige fod med alle an-
dre. 
Fredericia Lærerkreds konstaterer at forflyttelsesaftalen ikke 
er overholdt i denne omgang. Det er ikke fremmende for frem-
tidige frivillige forflyttelser. 
 

3. B og U udvalgets beslutning om 
50 % lærerarbejdspladser 

Orientering og konsekvens 

 

Referat: 
B og U udvalget har med sammenligning til Århus besluttet 
kun at oprette arbejdspladser i antallet 50% af antal lærere. 
Det skal siges, at Århus har en aftale, der indeholder en pulje 
som den enkelte lærer har råderet over. I Fredericia har vi 
end ikke en aftale. 
Set fra vores side må konsekvensen af for få arbejdspladser 
være en langt højere grad af fleksibilitet, end den der lægges 
op til. Nogle af skolerne har i forvejen en vis grad af fleksibi-
litet. Enkelte steder arbejdes der dog fortsat på fuld dækning 
af arbejdspladser. 
Kredsen vil fortsat arbejde på at sikre alle medlemmer bedst 
mulige arbejdsforhold både mht fleksibilitet og på arbejds-
pladsen, det forventer vi at skole ledelsen også gør, til gavn 
for skolens elever. 

4. Regionale møder Deltagelse 

 

Referat: 
Alle TR’ere er inviteret til regionalt TR-møde i Vejen d. 16. 
juni kl. 19.00-21.30. Det er vigtigt, at alle skoler er repræsen-
teret. Kredsen arrangerer fælles transport. Tilmelding er nød-
vendig. 

5. OK 15 Opstilling af krav og prioritering heraf 

 

Referat: 
Gennemgang af og debat om Hovedstyrelsens foreløbige krav. 
Fælles klubmøde og TR-møde danner baggrund for kredsens 
prioritering af kravene.  
Lønstigninger er det overordnede krav hos mange. TR synes, 
det er vigtigt at arbejde for en central aftale om TR på hver 
matrikel. På klubmødet var der forslag om at arbejde for en 
udligning af specialskoletillægget, så alle får det samme. Det-
te forslag støttes af TR. 
Kredsen vil efterfølgende opstille prioriteringerne og indsen-
de det til Hovedstyrelsen. 



 

6. Pensionsmøde Orientering 

 

Referat: 
9. september kl. 19 vil kredsen være vært ved et pensionsmøde 
for overenskomstansatte lærere med deltagelse af en konsu-
lent fra Lærernes Pension. Mødet afholdes ved et deltageran-
tal på minimum 20. 

7. Dialogmøde TR opsamling af møderne 

 

Referat: 
Evaluering af dialogmøderne. Generelt gode indtryk af mø-
derne. Politikerne oplevedes som værende lydhøre. Enkelte 
andre emner druknede lidt i inklusionsproblematikken. Dem 
skal vi have in mente til den næste dialogmøderække. Vi håber 
på større deltagelse i de næste møder. Et godt initiativ fra 
politikerne som vi bakker op. 

8. HMU Orientering 
 
Referat: 
I forslaget til procedurer ved afskedigelser ligger at man kan 
afskedige en lærer og ansætte andre i opsigelsesperioden. 
Det betyder i princippet, at en afskediget lærer kan gå i sin 
opsigelsesperiode og være kollega til en nyansat. Forslaget 
skal behandles i HMU. 
Der foreslås at indføre røgfri arbejdstid. 

9. Til og fra skolerne 
 

 

Referat: 
Der er problemer med kommunens rekrutteringssystem. Alle 
kan se alle ansøgninger, dvs. en leder vil kunne se, hvis en af 
hans/hendes medarbejdere søger stilling på en anden skole. 
Derudover er der vanskeligheder med oploading af ansøgnin-
ger, så det er svært at se hvor ansøgningerne er rettet hen. 
Skolerne sidder altså med et begrænset udvalg af ansøgnin-
gerne. 
PB tager det op med  Børn og Unge chefen. 

10.Evt. Sommerafslutning 19.6.2014 kl. 15.00 

Referat: 
 

Med venlig hilsen 

 

         Per Breckling/Ullis W. Johansen   

   


