
Fredericia 18.6.2015  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 18.6.2015.  

Afbud fra:  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -17.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 28.5.15 
Referat: Godkendt. 

 

2. Forståelsesaftale Orientering 
Referat: Gennemgået og drøftet. 

 

3. Skoleårets planlægning Status og tjekliste 
Referat: PB gennemgår diverse om løn i folkeskolen i Frede-

ricia pr. 1.8.2015. Bilag udsendes. 

PB gennemgår desuden huskeliste for skoleårets planlægning.  

Bilag udsendes. 

 

4. KOF aftale for TR og AMR Orientering 
Referat: Aftale næsten underskrevet. AMR modtager frem-

over tillæg på kr. 7200 årligt (i 2000 kr.). Obs!: Vær opmærk-

som på, hvor mange personer AMR repræsenterer! (Af hensyn 

til tidsforbruget.) 
 

5. Medlemslister Opsamling og opmærksomhedspunkt 
Referat: Udleveres. Tjek! Husk at få nyansatte indmeldt! 

 

6. Kontingentopkrævning Orientering 
Referat: Fremover indkræver DLF centralt. Opkrævning før-

ste gang 1.7.2015 

 

7. Kongres 2015 Orientering 
Referat: PB gennemgår foreløbige dagsordenspunkter. 

Diverse forslag til slankning af organisationen. 

Husk TR-deltagelse på førstedagen! Tilmelding nødvendig. 

 

8. Hjælpemiddel og Kommu-
nikation Lillebælt 

Orientering 
Referat: Her er fem (konsulenter) medlemmer hos os. Orien-

tering omkring arbejdsforhold. 

 

9. Til og fra skolerne 
 

LIF samarbejde, pension/efterløn, manglende ferieoptjening, 
fysiske forhold, sommerferie på kredsen 
Referat: PB sidder i LIF´s bestyrelen. KS har godkendt, at 

oplysninger om LIF udsendes til kredsens medlemmer. 

-Tjenestemænd, der går af 1.8.15 og 1.9.15, bør straks hen-

vende sig til kredsen. 



-Til nyansatte/nyuddannede er udsendt oplysninger om optjent 

ferie m.v. 

-Seddel med emnet ”Syg i ferien” udsendes. 

-MED-konferencen vendes. 

-Husk at vidensdele fra MED til andre MED ang. ”håndbø-

ger” osv. 

-Fokus på de fysiske forhold på skolerne! 

-Fredericia Lærerkreds holder ferielukket 28-29-30-31 

 

10. Sygefravær Referat: 
Nye sygefraværstal viser stigning total set – dog ikke på læ-

rerområdet. Tallet er dog for højt i forhold til tidligere tal før 

strukturændringer og skolereform. 

 

11. Lejrskoler. Referat:  
Fremover afregnes for 14 timer pr. døgn. 

KL blev frifundet i lejrskolesagen.  

Frustration hos lærerne over at skulle arbejde gratis! 

 

12. Evt. 
 

Referat:  
Sommerafslutning med tak til indsatsen somTR af John Jen-

sen, Fjordbakkeskolen. 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling 
      


