
Til TR og KS   

Referat fra TR-møde torsdag den 10.12.2015 

Afbud fra: PS, SK, LG, BJ, 
 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -17.30 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 22.10.15 
Referat:  
Godkendt 
 

2. AKUT midler Hvilke kurser er TR interesseret i på kommunalt plan? 
Referat: 
Det har været vanskeligt at få brugt AKUT-midlerne til kom-
munale kurser. Derfor efterspørges emner. 
Forslag: Social Kapital, gennemgang af forståelsesaftalen 
fælles for TR og ledere, samarbejdsteknikker. 
TR må gerne efterfølgende melde gode idéer. 
 

3. Åbent kursus Evaluering 
Referat: 
Fuld tilfredshed. Enkelte synes hovedstyrelsesvalgkampen var 
kedeligt. 
Kredsstyrelsen har opgaven at evaluere form og indhold. For-
slag om et eftermiddags-aftenarrangement med fagligt og fest-
ligt indhold. Forslag om at flytte tidspunktet til september. 
Forslag om juletræsfest. Forslag om at kurset starter senere 
fredag. Forslag om afholdelse af Åbent Kursus hvert andet år. 
Kredsstyrelsen arbejder videre. 
 

4. Artikel i ”Folkeskolen” Orientering 
Referat: 
Fagbladet Folkeskolen bragte en artikel, der ensidigt belyste 
en tvangsfjernelsessag i Fredericia, der indirekte fremstillede 
nogle af vores medlemmer negativt. Kredsstyrelsen reagerede 
med et brev til Folkeskolen, hvori vi klagede over fremstillin-
gen af sagen og artiklens ringe kvalitet. Svaret fra Folkeskolen 
gav ikke nogen indrømmelse – hverken på fremstillingen af 
sagen eller på kvaliteten. 
Kredsstyrelsen sender bemærkninger tilbage til Folkeskolen 
og sender cc til Hovedstyrelsen. 
 

5. Hovedstyrelsesvalg Resultat mv. 
Referat: 
10’ende, Indre Ringvej, Høgevej og Fr.Odde A havde alle 
stemmeprocenter, der var høje nok til at give en julekurv. 
 Den samlede stemmeprocent er steget fra 23 % til 42 % siden 



sidste hovedstyrelsesvalg. 
Kenneth Nielsen, som Fredericia Lærerkreds har støttet, fik et 
flot valg. 
Et større konkurrenceelement kunne gøre valgdeltagelsen 
større. Der kunne også være behov for en nemmere adgang til 
at stemme. 
 

6. Medarbejdertilfredshedsunder-
søgelse 

Status og videre forløb 
Referat: 
Stemmeprocenten er 87 på Børn og Unge området, hvilket er 
meget flot og gør undersøgesen særdeles valid. 
Resultaterne vil blive behandlet på TR112. 
Der var utilfredshed med, at der manglede mulighed for be-
dømmelse af distriktsskoleleder. 
Præsentation af MTU-resultaterne 14-01-16. 
 

7. Holddannelser  
Referat: 
Den nuværende praksis omkring holddannelser ophører ved 
udgangen af dette skoleår. PB udsender senere DLFs svar på 
anvendelse af holddannelser i fremtiden. 
Ang. kortere skoledag (omlægning af den understøttende un-
dervisning) besluttet af byrådet: Drøft de nye muligheder ude 
på skolerne! 

8. VRC og PUC  
Referat: 
VRC og PUC slås sammen pr 1/4 2016. 
 

9. Lokalløn, Fredericia kommune  
Referat: 
Resultatet af forhandling for lærerne i kommunen er endt med 
et rekrutteringstillæg. Nyansatte lærere på grundløn stiger 
hurtigere i løn end den centrale lønaftale foreskriver. 
 

10. DLF medlemskab, frit lejde og 
6 mdr. halvt kontingent 

 
Referat: 
Pr 1/1 2016 tilbyder DLF frit lejde og 6 mdrs halvt kontingent 
ved indmeldelse. Det hedder et startmedlemsskab. 
Derfor vil Fredericia Lærerkreds intensivere indsatsen for en 
højere organisationsprocent. TR bedes være aktive 
 

11.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: 
UW: det forpligtende kredssamarbejde udbyder 2 dages eks-
ternatkursus for erfarne TR’er (mere end 6 år) 12. og 13. april. 
TR skal melde ind til kontoret senest onsdag i næste uge, hvis 
man vil deltage. 
Ny formand for Børne-skoleudvalget (nyt udvalg) er Ole 



Steen Hansen. Uddannelsesudvalget (også nyt) har fået Per-
nelle Jensen som formand. 
 

12. Opsamling på DLF-
undersøgelsen 
 

 
Referat: 
TR melder tilbage fra de klubmøder, hvor man arbejdede med 
DLF-opfølgningen på bilag 4. TR blev spurgt hvilke forvent-
ninger, de har til kreds og DLF centralt. 
Nogle af problemfelterne er: ligelig og fair fordeling af ar-
bejdsopgaverne, dialogen om opgaveoversigten, arbejdstidens 
opgørelsen. 
Opsamlingen sendes videre ind til DLF centralt. Desuden vil 
styrelsen arbejde videre med problematikkerne. Der afsættes 
tid på TR112 til at arbejde strategisk med opfølgningen i for-
bindelse med skoleårets planlægning. 
 

13.Evt. Julefrokost 
Referat: 
Når man stopper på sit arbejde af den ene eller den anden 
grund, skal arbejdstiden opgøres. Hvis det er i løbet af et sko-
leår kan det have betydning for evt. overtid. Dette er et fokus-
punkt for kredsen. 
I foråret er der valggeneralforsamling. Alle i KS genopstiller 
og MSA stiller ligeledes op til næstformandsposten. Dermed 
er der kampvalg. 
Tak til Anne Kongstad for indsatsen som TR i Fredericia Læ-
rerkreds. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 
      


