Fredericia 6.9.2018
Til TR og KS
Dagsorden til TR-møde torsdag den 6. sep. 2018
Afbud fra: MN, RL og UW
Tid: kl. 12.30 -15.00
Dagsorden:
Sted: Kredskontoret
TR møde 14.6.18
1. Godkendelse af referatet
Referat:
Status - høringssvar er overvejende positivt.
2. Budget 2019
(leder, administrativt ”ansættelsesvurdering”,
ansættelsespause)
Referat:
Moderniserings og effektiviseringsbidraget fjernes sammen
med udefinerede politiske prioriteringer. Skoleområdet får
fjernet 20 millioner gæld.
Men servicerammen er under pres, og vi har et anlægsloft.
Der er ingen ekstra penge til drift.
De mellemkommunale elever, som har skabt gælden,
opbygger stadigvæk gæld, hvis ikke skolebudgettet tilføjes nye
midler, ca 8 millioner på årsbasis.
Vi er en af de kommuner der er billigst. Jv. det medfører øget
arbejdspres - vi skal løbe hurtigere.
Infomøde onsdag d. 12/9 8-9 ift. økonomi og bl. a. ansættelses
pause, der kan ansættes med en ansøgning til
kommunaldirektøren, ansættelserne kan være drifts
afhængige.

3. Skoleårets start

Individuelle forberedelsesdage - det har alle haft.
De nyuddannede. har mange opgaver, mange uv. timer.
Trainee,
Referat:
Opgaveoversigter/skemaer, fokus på at holde et uv. gn. på
733, pædagoger har de fag/faglig uv.? Mentor får en
afspadseringsdag på en skole.
Nyansatte/nye medlemmer, 23/10 arrangement en hel dag i
samarbejde med kommunen.
Nye medlemmer - meldes ind inden 3 mdr. ellers er det karens
i 1 år… (de kan melde sig ind senere, hvis de har været
medlem af en anden fagforening)
Ferieplan - der var fejl i den første – vær opmærksom.
Trainee - har omsorgsdage som alle andre. NB. Lønændring,
de får ikke det fulde teamtillæg. 25% de skulle få besked.

NB TR skal tælle ansatte på overenskomsten, højere TR tillæg
udløses ved 25, 40, 70 og 100 ansatte.
Lejrskole - der er ikke helt styr på den nye OK18 aftale ift.
lejrskole, hvordan er det med tillæg? Man får lejrskoletillæg
og dermed ikke tillæg for 17-22. Time- dagpenge udbetales
også.
Skolerne har i planlægningen meget svært ved at finde ud af
de nye regler fra OK 18. PB retter henvendelse til
forvaltningen.

4. Fælles mål og læringsplatforme Status fra alle skoler
Referat:
De fælles “bindende” mål er ikke bindende mere. Det har
været et styringsredskab, ministeriet har meldt dette ud.
Nu er der kun fælles mål - mere mulighed for at vælge til og
fra.
Hvad så når det skal overføres til meebook ift. elevplaner?
KS drøfter handlemuligheder på baggrund af TR debatten.

5. Kongres 2019

Herunder OK 18 status, kommission og ny start.
Referat:
Indholdet vil være:
Evaluering af OK18, hvad var godt? Hvad gik skidt?
Ny start - kommissionen?
En mulig central aftale vil altid kunne forhandles yderligere
lokalt. Perspektiver fremadrettet.
Skoleideal, ny hovedorganisation(LO og FTF),

6. Åbent kursus

Information (UWJ)– Invitation udsendes 7.9.2018
Referat:
Invitation i morgen, fredag. To oplægsholdere - fredag
kommer Anders Bondo, Lørdag - Thomas Mygind
I år kan der betales med mobilepay - man skal først betale når
man har fået besked ift. om man er “optaget”.
Opfordr til at lave aftaler om at dele værelser med en god
kollega allerede fra tilmeldingen af.

7. Til og fra skolerne

Registrering af arbejdstid (DLF) Nyansatte møde 23.10
Referat:
Per registrerer hvis alle opgaveoversigterne er afleveret.
Aula - intras afløser. Styregruppen arbejder med nytteværdien
af et skift. Mere sikker dokumenthåndtering, foto ift.
lovgivning, der er ikke meldinger ift, at aula kan arbejde
sammen med fredericia - mail mm.

Per ønsker mere nytteværdi ift. den enkelte lærer. En ide
kunne være at bruge lærere der kan hjælpe med at
opkvalificere aula ift. intra. (flere meldte sig) Forældre
inddrages også.

8. Evt.

Referat:
Med venlig hilsen
Per Breckling

