
Fredericia 18.5.2017 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 18.5.2017 

Afbud fra: PB, SK, CE, 
 

Dagsorden: 
Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 20.4.17 
 
Referat: Ingen bemærkninger 

2. Fredagscafe Evaluering 
 
Referat:Godt initiativ, gode tilbagemeldinger, ca 4 gange år-
ligt 

3. Skoleårets planlægning Ferie, årsnorm, arbejdstid, sammenhængende problematik 
Forflyttelse og flytninger. Mobilitetsdage i Århus 
Opgaveoversigt, dialog, aftale elementer 
Mødedatoer, vedlagt 
Holddannelser, hvor, hvorfor, hvor mange? 
 
Referat:Der bliver problemer med at have en uges forberedel-
se inden ferien i skoleåret 2018. Aftale om forflyttelseral eva-
lueres. Få indput til plan for forflyttelser internt, se Århus 
kommune. Vil gerne have de kommunale mødedage meldes 
tidligere ud. Fagfordelingen er i gang de fleste steder. Der 
skal ske samlæsning/holddeling på Erritsø Fællesskole, Ulle-
rupbæk og Fjordbakkeskolen.  
Hvis man gerne vil være medlem af DLF skal man kontakte 
kredsen. 

4. Skoleøkonomi Status, næste skoleår og budget 2018 
 
Referat:Det ser ikke godt ud med elevantallet på skolerne, 
eleverne sendes både til Frederiksodde og forlader skolen til 
fordel for privatskoler. De giver en dårlig økonomi på skoler-
ne. Problematikken er rejst politisk. Lokale lønforhandlinger: 
Der er 150.000 tusinde kroner i puljen i år. Man har lavet en 
aftale om at tage næste års pulje med, så beløbet er 2 x 
150.000. En debat omkring tillæg til enkeltpersoner. 

5. Program for løft af de fagligt 
svageste elever 

Orientering 
 
Referat: Kirstinebjergskolen og Ullerupbæk er af regeringen 
blevet tildelt et beløb for at opgradere karaktergennemsnittet. 
Pengene bliver først uddelt hvis man løfter gennemsnittet. 

6. Regeringsudspil om en ny ung-
domsuddanelse 

Orientering 
 
Referat:En orientering, er dog ikke politisk besluttet i folke-
tinget. DLF følfger særlig UU området tæt. 



7. Seneste FMU møde Beslutninger fra mødet 
 
Referat: Ogave fra HMU. Man ønsker, at man arbejder med 
arbejdstid/tid til opgaven og krænkende adfærd. Det skal der 
arbejdes med i LMU. Handleplaner skal sendes videre til 
FMU. Er der blevet fulgt op på den sidste MTU 
Ny struktur for AMR på skolerne. Bliver referater fra LMU-
møder lagt ud på Broen? Man kan henvende sig direkte til 
FMU, hvis der er ting, der ikke bliver sendt videre. 

8. Opgørelse af arbejdstid TR udsend 012 
 
Referat:Vigtigt med undervisningstallet på de 733 timer bliver 
overholdt også når året gøres op. 

9. Til og fra skolerne 
 

 
Referat:Kollektiv ferie for nyansatte dimittender der er med-
lem af DLF. Husk at gøre dem opmærksomme på den proble-
matik.Man må ikke tage på ferie i udlandet i den periode om 
sommeren, hvis man er meldt ledig.  

10.Evt.  
Referat:  

Med venlig hilsen 
 

Ullis Wagnholt Johansen/Lone Kleemann 
      


