
Fredericia 9.12.2014 

Til TR og KS   

Referat af TR-møøøøde torsdag den 4.12.2014 kl 16.00 til 18.00 

Afbud fra:SK, CR, TM, MM, BJ, 

Dagsorden: Tid: kl. 16.00 -18.00 Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 20.11.2014 

Referat: Referat godkendt 

2. HMU 3.12 Ytringsfrihed mv. 

Referat: Orientering ved Per Breckling. På skoleområdet fast-

holdes ansættelsesstoppet.  

Fremadrettet vil måden man giver besked om afskedigelse være 

mere individuel efter behov i kommunen. Dette er et resultat af 

evalueringen af sidste afskedigelsesrunde. 

MED-uddannelse: Kursus i budgetforståelse bliver for hele sko-

leområdet. Desuden vil der blive udbudt et næstformandskursus. 

Fredericia Kommune kommer på Facebook. Dette bør give an-

ledning til, at man har opmærksomhed på offentlighed og yt-

ringsfrihed. 

Fortsat fokus på at man ytre sig på en måde som ansat og en 

anden som privatperson. 

3. FMU 4.12 Besparelser, sygefravær mv. 

Referat: Orientering ved Per Breckling. APV'en bliver gennem-

ført i starten af 2015. Den psykiske del vil være anonym. Det vil 

den fysiske ikke, da det vil vanskeliggøre opfølgningen, herunder 

rettelse af fejl og mangler. 

Interne hændelser. Ros til skolerne for at indberette. 

Sygefravær. Der er en voldsom stigning i sygefraværet fra an-

den kvartal til tredje kvartal 2014. Vi bør have fokus på balancen 

mellem opgaver og ressourcer(tid). 



4. TR netvæææærk STU, UU og PPR 

Referat: Til orientering. På samme måde som for vores regio-

nale TR'er, vil der blive oprettet et TR-netværk for PPR, UU og 

STU med 4 årlige møder. Begrundelsen er, at indholdet i de or-

dinære TR-møder er meget rettet mod de kommunale skolers 

TR'er. 

5. Arbejdspladser Status og spørgeskema 

Referat: Der uddeles et spørgeskema vedrørende lærerar-

bejdspladser. Skemaet bør udfyldes af TR og AMR. Dette er en 

opfølgning på indsatsen på området. Spørgeskemaet sendes til 

Mette inden jul. 

6. TR 112 Emner og prioritering? 

Referat: Datoen for kurset er 22.-23. januar. Idéer til indhold 

efterlyses. Fra TR kom følgende forslag: Hvordan skaber vi et 

godt internt samarbejdsklima, selvom vi er pressede. Hvordan 

organiserer vi vores arbejdsuge bedst muligt. Hvordan undgår vi 

at de raske bliver syge.  

7. Råååådgivningsundersøøøøgelse Skoleåret 2013-14 

Referat: De medlemmer, der har været til møde med Fredericia 

Lærerkreds og modtaget rådgivning, har modtaget et elektronisk 

evalueringsskema. 

8. Til og fra skolerne Referat: Der er planlagt anden skolerunde med politikerne. 

Datoer meldes snarest ud. Det er vigtigt at vi møder talstærkt op 

og er kritisk konstruktive. 

TR fik en liste med til skolerne, hvor medlemmer, der fortsat øn-

sker at modtage lærerkalenderen, kan skrive sig på. Kalenderen 

bliver lavet i samarbejde med andre syd- og sønderjyske kredse. 

Der gøres opmærksom på TR-udsendelse om gratis kompetence-

løft til lærerne. 

 

Med venlig hilsen 

 

       Per Breckling/Carsten Kjær Jørgensen  

 


