
Fredericia 24.9.2015  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 24.9.2015 

Afbud fra: CE, SK, 
 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 27.8.2015 
Referat: godkendt 

2. Budget 2016 Orientering, høringssvar, mængderegulering, omprioriterings-
bidrag, nye initiativer, debat, evaluering 
Referat: Mængdereguleringen betyder i 2016 4,3 mio. stigen-
de i de kommende år. Omprioriteringsbidraget betyder 2,3 
mio. skal spares decentralt. Til forskellige projekter (f.eks. 
indskoling, inklusion og talent) bidrages med i alt godt 12 
mio., men skønsmæssigt vil det ikke betyde ændring i antallet 
af lærere, og udgiften pr. elev ligger stadig på samme lave 
niveau som hidtil.  
Der er desuden afsat 14,9 mio. til anlæg på skolerne. Der er 
tale om midler til nødvendige /vedligeholdelser/renoveringer 
på enkelte af matriklerne.  

3. Faglig klub møder uge 45-46 Orientering, regionale møde i Odense, indhold og deltagelse, 
debat 
Referat: DLF fokus på de 5 punkter om arbejdstid er bag-
grund for de kommende møder omkring klubmøderne i uge 
45/46. I Fredericia har vi ikke så stort behov for denne ind-
sats i forhold til vores forståelsesaftale. TR og AMR priorite-
rer selv deres eventuelle deltagelse. Kredsen sørger for trans-
port. 

4. Kongres 2016 Orientering 
Referat: Principprogram vedtaget – handler bl.a. om, hvor-
dan man skal forholde sig som tillidsvalgt i DLF. Interessant 
indlæg fra finsk forsker, Pasi Sahlberg. Opbakning til at der 
arbejdes videre med en fusion mellem FTF og LO. Stor udfor-
dring i, at der er så stor forskel på, hvor langt kredsene er i 
forhold til at indgå aftaler/forståelser omkring arbejdstid og 
arbejdsforhold med kommunerne. Foreningen har, trods ud-
fordringer, en fornuftig økonomi, men kan blive ramt af fal-
dende medlemstal. Der tænkes i optimering af økonomien 
bl.a. via en nedsættelse af hovedstyrelsen med to medlemmer. 
Forslagene om modelskolerne og skoler som selvejende insti-
tuioner fandt ikke opbakning fra kongressen. Anders Bondo 
og DorteLange genvalgt som formand/næstformand. 

5. Politianmeldelse? TR udsendelse 16.9.2015 
Referat: Erstatningssager kan afvises med henvisning til 
manglende politianmeldelse. Det bør være skolelederen, der 
politianmelder, men i princippet kan alle anmelde. Anmeldel-



se skal ske inden 72 timer efter hændelsen. Der efterspørges 
kommunale retningslinjer i forhold til dette. 

6. Kommunen og krisepsykolog Ny ordning, kommunal mail fra 14.9.2015 
Referat: Falck Healthcare har overtages kriseberedskabet pr. 
1.-10. Også ny leverandør i forhold til coachordningen. 

7. Undervisningsministeriet To-lærer ordninger i hele skoleforløbet, konfirmandundervis-
ning som understøttende undervisning. 
Referat: ”Hyrdebrevet” fra undervisningsministeriet giver 
mulighed for at søge dispensation i forhold til den understøt-
tende undervisning. 

8. Spørgeskemaundersøgelse af 

skolereformen og arbejdstids-

regler 

Resultat og baggrund 
 
Referat: Undersøgelsen har dannet grundlag for den nye 
forståelsesaftale. En kort beskrivelse af resultaterne er ud-
sendt til skolerne, som lægges på intra. Skolerne skal kvar-
talsvis afrapportere, hvor langt man er kommet med imple-
menteringen af skolereformen. Indrapporteringen behandles 
og kvalificeres i LMU. 

9. Til og fra skolerne 

 

Åbent kursus, nyansatte, trivselsundersøgelse, kommunale 
kurser og lokallønsforhandlinger 
Referat: Åben Kursus: En skole mangler, men som det ser ud 
i øjeblikket kommer alle med.  
Introduktion til nyansatte udsendes snarest. Arrangeres sam-
men med pædagogisk udviklingsafdeling. 
Vær opmærksom på den kommende trivselsundersøgelse og 
giv opfordring til høj deltagelse. 
Vær opmærksom på kommunens tilbud med Annette Prehn om 
forandringer d. 7. okt. for TR. Næstformandskurser (MED-
udvalg) og TRIO-kurser på vej. Kurser finansieres af AKUT-
midler. Kurser i økonomiforståelse for hele MED udvalg er en 
aktuel mulighed, særlig mhb projekt Fredericia på Forkant. 
TR opfordres til at få hele MED udvalget med på kursus. 
 

10.Evt.  
Referat: Kan (politiske) udmeldinger på facebook få konse-
kvenser for ansatte?  
DLF anbefaler, at man ikke er venner med elever og forældre 
på facebook. Facebook er at betragte som det offentlige rum 
og man skal som lærer/børnehaveklasseleder kommunikerer 
derefter. 

Med venlig hilsen 
 

Carsten Kjær Jørgensen 
      


