
Fredericia 26.05.2016 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 26.5.2016 

Afbud fra: PB, SK, MP, TM, CT 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 14.4.16 
Referat: Godkendt 
Velkommen til Lone Erlandsen som ny TR på Frederiksodde-

skolen, autismeafdelingen 

2. Program for læringsledelse Status på skolerne 
Referat: DLF spørgeskema ikke udsendt i Fredericia, da vi er 

et år længere fremme end de øvrige kommuner i projektet. 

DLF holder opsamling i Kolding i næste uge for de berørte 

kredse. Der arbejdes med det på forskellige måder på skoler-

ne. Det er svært at sammenligne med den tidligere undersø-

gelse, da det drejer sig om andre klasser, man har nu. 

3. Budget ændringer Byråds og udvalgsbeslutninger 
Referat: 7,8 mio. kr. i øget grundtildeling giver 16 ekstra 

lærerstillinger. Meldingen er, at der er tildelt ressourcer, så 

undervisning på meget store hold undgås. Det kan blive pro-

blematisk, at tildelingen kun gælder for kommende skoleår. 

4. Skoleårets planlægning Personalesituationen, samlæsninger/holddannelser, opgave-
oversigterne(skabeloner) læringsvejledere, TR/AMR aftaler, 
733 undervisningstimer, lejrskoler m.v. 
Referat: En del ansættelse og nogen har søgt nye udfordrin-

ger, og ikke alle er på plads med personalet. Der er stadig 

enkelte matrikler, der opererer med samlæsninger, men der er 

andre steder, hvor man igen begynder på to-lærerordningen i 

begrænset omfang. Nogle skoler har justeret på timetallet til 

læringsvejledere. Det ser ud som om gennemsnittet på 733 

undervisningstimetallet holder, selv om der ikke er nogen, der 

endnu har fået opgaveoversigter. 

5. Ansættelser generelt Ansættelser og vikaransættelser. Annoncering, overenskom-
sten 
Referat: Vi opfordrer til, at man i højere grad bruger forstå-

elsesaftalen til at ”reklamere” for forholdene i Fredericia i 

stillingsopslag. 

Man skal være opmærksom på, at specielt ansættelser i løbet 

af året ikke er vikarstillinger, hvis man ikke er vikar for en 

fastansat lærer. Er man ikke i et vikariat, skal man fastansæt-

tes.  

6. LMU og økonomi LMUs status i forhold til budget og ikke mindst ompriorite-
ringsbidraget. 
Referat: Orientering. Vær opmærksom på kursus for LMU. 

Udsendes. 



7. TV udsendelse om autisme Orientering  
Referat: Næstformanden orienterede om TV2´s udsendelse 

vedr. autisme. På kredsens foranledning blev der udsendt 

skrivelse til de berørte afdelinger. Udsendelsen gav dog ikke 

problemstillinger i forhold til personalet.  

8. Elevtal Orientering 
Referat: I forhold til privatskolernes stigende elevandel kræ-

ver det en øget og tidligere kommunal indsats i forhold til 

overgangene f.eks. fra børnehave til skole og fra basisskoler 

til udskolingsskoler. Der er planlagt en møderække til afkla-

ring. 

 

9. Læringsplatform Orientering 
Referat: Meebook er valgt som kommunens platform. kom-

munen regner med en prøveperiode på 1½ år. Der skal udpe-

ges superbrugere på alle matrikler.  

Kursus på alle matrikler for alle. 

Der er endnu ikke afklaring på ophavrettigheder.  

Kommunikationsplatformen kommer først senere. 

10.Til og fra skolerne 
 

 
Referat: Ny vejledning vedr. politianmeldelse af elever i 

voldssager. Brug vejledningen og afvent behandling fra 

HMU. 

 Enkelte skoler har søgt om nedsat timetal (understøttende 

uv.) 

11.Evt.  
Referat: Husk tilmelding til sommerafslutningen efter næste 

TR-møde. Vi spiser på Café Magma. 

I forbindelse med juleafslutningen tager vi en tur til Flens-

borg. 

Med venlig hilsen 
 

Ullis Wagnholt/Carsten Kjær Jørgensen 
      


