
Fredericia 21.4.2017 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 20.4.2017 

Afbud fra: CE, PSP, TM, LG, MH, 

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 16.3.2017 
Referat:  
Referatet godkendt. Nævnte liste over opmærksomhedspunkter 
vil hurtigst muligt blive udsendt. 
 

2. Kurser 2. halvår 2017 orientering 

Referat: 
Gennemgang af kursuskataloget. 
TR spørges om det har interesse med et kursus om skolens 
budget. Det kunne ligge på TR112.  
Fredericia Kommune har et budgetkursus for MED-udvalg. 
TR vurderer, at det kommunale kursus er mere relevant. Vi 
holder øje med, hvornår det bliver opslået, så man har mulig-
hed for at deltage. 
 

3. Generalforsamling 2017 evaluering 

Referat: 
Debat ved bordene blev vel modtaget. Dilemmaerne fik ros. 
Nye deltagere manglede en præsentation af kredsstyrelsen. 
Måske udsendt skriftligt på forhånd.  
Der skal nok gøres en indsats for at foreningssangen kan fun-
gere bedre. 
Manglende fremmøde var påfaldende. Bindende tilmelding er 
ikke løsningen. Debat om underholdningsniveauet i forbindel-
se med generalforsamlingen. 
Ingen negative kommentarer på reklamemateriale fra 
Lån&Spar. 
Generel flot opbakning fra medlemmerne til generalforsam-
lingen. 
 

4. Medlemsundersøgelse status 

Referat: 
CKJ giver status på vores lokale medlemsundersøgelse. Sidste 
reminder er lige udsendt. Deadline er 24/4. TR bedes gøre 
opmærksom på undersøgelsen ude på arbejdspladsen. 
 

5. IT og digitalisering fokuspunkter 

Referat: 
DLF har fokus på området. Hvad gør det ved elevernes un-
dervisning og dannelse, og hvad gør det ved vores arbejde. 



3 vigtige fokusområder: 
Læringsplatforme: må ikke styre undervisningen. 
Indsamling af data:skal bruges med forsigtighed. Må heller 
ikke styre undervisningen. Må og kan ikke bruges til at kvali-
tetsvurdere medarbejderen. 
IT-udstyret: er det i orden? 
Debat om I-pads kontra Chromebooks eller PC. 
 

6. Kontingentændringer TRs rolle og status 

Referat: 
Orientering om ændringerne i kontingentet i forbindelse med 
ophør af konfliktkontingent/færdigbetaling af konfliktlån. 
De, der har betalt konfliktkontingent eller har optaget kon-
fliktlån, vil opleve et fald i den samlede betaling fra 618,- til 
511,-. De, der ikke har optaget konfliktlån, vil opleve en stig-
ning, når det unormalt lave kontingent stiger til det normale 
niveau – 198,- til 511,-. 
DLF informere massivt i den kommende tid, evt spørgsmål til 
TR eller kredskontoret. 
 

7. Ministerforsøg Korte skoledage i Fredericia? 

Referat: 
Der er i forsøget mulighed for at veksle understøttende under-
visning til ressourcer til kvalitetsunderstøttende tiltag: faglige 
turboforløb, talentforløb, profiler – eksempelvis teknologi, 
inddragelse af lokale erhvervsliv – eksempelvis håndværk, 
innovation. 
Forsøgsperioden er 3 år. 
Fristen for ansøgning er forlænget, det er kommunen der står 
for ansøgningen. 
Fredericia Lærerkreds opfordre til at bruge forsøget, kvali-
tetsunderstøttende tiltag, det vil vi gerne forsøge os med. 
 

8. Skoleårets planlægning og øko-
nomi 

Skolerunde 

Referat: 
Ekstra ressourcer er flyttet fra familiebørnesundhed til skole-
afdelingen til lærerstillinger. 
Forflyttelsen er på plads. Senere vil kredsen tage forflyttel-
sesaftalen op til revision, da det ikke har fungeret efter hen-
sigten. 
Desuden ønsker vi at lave nogle aftaler på flytninger, altså 
matrikelflytning inden for en distriktsskole. 
Økonomien er trængt på skolerne pga. det høje elevtal, der 
skal til for at en klasse er bæredygtig. Faldende elevtal, skæv-
deling mellem matriklerne og overbygningslinjerne gør det 
vanskeligt at få puslespillet til at gå op. 
Tildelingen pr. elev er for lille. 
Holddannelse i den negative form med for mange elever er 



tilsyneladende på vej igen, vi følger udviklingen og er allerede 
bekymret. 
Kirstinebjerg laver en evaluering af folkeskolereformens im-
plimentering. Dette burde omfatte alle distriktsskoler i Frede-
ricia. 
 

9. OK 18 og klubmøder Indhold 

Referat: 
DLF har sat en kampagne i gang på de sociale medier 
”STOPfyldte klasser”. Del den gerne. 
Møderækken er planlagt. PB og et andet kredsstyrelsesmed-
lem vil deltage. Forinden vil KS udsende nogle dilemmaer til 
inspiration inde klubmødet. 
 

10. Involverende fagforening Kreds cafe den 5. maj 15.00 til 16.30 
KS besøg på arbejdspladserne 
Referat: 
Orientering om nye tiltag. 
Invitation til fredagscafé er udsendt direkte til medlemmerne. 
KS vil planlægge en række besøg på skolerne. Meningen er et 
frikvarters-besøg på lærerværelserne. 
 

11.Til og fra skolerne 
 

 

Referat: 
Manglen på kvalificerede rotationsvikarer vanskeliggør fuld-
førelsen af kompetenceløftet. Generel debat om projektet og 
kompetenceudvikling i almindelighed. 
 

12.Evt.  

Referat: 
 

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 
      


