
Fredericia  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den  15.12.2016 

Afbud fra: PP, MM, SK, BC, LG,TM, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: I bussen! 

1. Godkendelse af referatet TR møde 24.11.16 
Referat:  

2. Tilbage efter stress Se folder fra DLF, se TR udsendelse 23.11.16 
Referat: Orientering omkring ny folderen med indhold, godt 
redskab til at øge forståelsen for tilbagevende efter stress på 
arbejdspladsen, sendes også til AMR. 

3. Skæv fratræden Endelig opgørelse og konsekvenser 
Referat: Skoleårene 2014-15 og 2015-16 er nu endeligt op-
gjort, manglende løn på ca. 160.000 kr vil blive udbetalt til 
lærere, der er fratrådt skævt. Fremover aftales inden fratræden 
mellem leder og lærer hvordan fratræden sker både mht 750 + 
timerstillæg og specialundervisningstillæg samt arbejdstid. 

4. Fra FMU AMR struktur og sammenhæng, indeklimaundersøgelse og 
plan, modtageklasse nedlæggelse og ny opgavefordeling 
Referat: DLF vil fortsat arbejde for at alle lærere vil have en 
AMR på deres arbejdsplads. Indeklimaundersøgelsen oriente-
ret omkring, beslutningen om at investere i en forbedring ag 
indeklimaet er positiv, alle bedes gå aktivt ind i processen til 
gavn for både elever og lærere. Modtageklassens nedlæggelse 
og den fremtidige opgavløsning drøftet, herunder den af med-
arbejdersidens ytrede bekymring på FMU mødet. Nyankomne 
udenlandske elever skal møde veluddannede lærere med ad-
gang til de nødvendige ressourcer når de starter i folkeskolen 
også efter den 1.8.2017.  

5. TR 112  Foreløbigt program 
Referat: Orientering, og program udsendes efter jul 

6. Åbent kursus Evaluering 
Referat: se sidste TR møde 

7. Arbejdsmiljøugen TR relevant kursus 
Referat: PB anbefaler kursus omkring TRIO i arbejdsmiljø-
ugen i Fredericia Kommune 

8. Kontingent, medlemmer Første indledende orientering, mulige medlemmer, medlems-
lister vedlagt 
Referat: Orientering omkring tilbagevenden til almindeligt 
kontingent pr. 1.8.2017. Medlemslistetjek og indsats omkring 
nye medlemmer drøftet 

9. Til og fra skolerne 
 

 

Referat: 

10.Evt.  



Referat: Alle TR og deres familier ønskes en glædelig jul og 
et godt nytår. 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling 
      


