
Fredericia 25.10.2018

Til TR og KS

Referat fra TR-møde torsdag den 25. okt. 2018
Afbud fra: TK, LG, RLB, SB,

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

1. Godkendelse af referatet TR møde 20.9.18
Referat:
Referat godkendt uden bemærkninger.

2. Barsel Orientering
Referat:
Udsættes til næste TR-møde.

3. Budget 2019 Orientering og drøftelse af temperaturmålingen
Referat:
Budgettet er vedtaget og kendt af alle.
Umidelbart god prioritering af folkeskolen, gæld fjernes, di-
verse nye tiltag med finiansering, en temperaturmåling, der
peger fremad og forskellige besparelser/effektiviseringer der
ikke implementeres, gode beslutninger, men om det er et godt
eller skidt budget for skoleområdet kommer an på udgangs-
punktet. Hvis man medtager den fortsatte gæld og at driften
fortsat er i ubalnce, er det ikke nødvendigvis et godt budget.
Drøftelse af problematikken omkring merudgifter ved imple-
menteringen af Aula.
Drøftelse af vores vinkler på og ønsker til den kommende
temperaturmåling. PB noterer tilbagemeldingerne fra TR.
Umiddelbart ønskes mange store og vigtige emner belyst ved
temperaturmålingen eksempelvis linjer, skolestruktur, udfor-
dringerne med elever med uhensigtsmæssig adfærd, folkesko-
lereform.
Overskriften på temperaturmålingen kunne være Kvalitet.
Det er meget vigtigt, hvordan formen på temperaturmålingen
bliver, så de rigtige informationer kommer frem på den rigtige
måde.
Der foreslås et møde mellem TR-gruppen og borgmesteren.
Nogle foretrækker, hvis han kunne komme ud på skolerne.

4. Kredsens økonomi Kontingentforhøjelse
Referat:
Med begrundelse i Fredericia Lærerkreds’ udfordringer med
økonomien har kredsstyrelsen besluttet at bruge generalfor-
samlingens vedtagelse om at muliggøre en kontingentforhø-
jelse på 10 kr/mdl pr.1/1 2019.
Dette er den første kontingentstigning i 15-16 år.



Fremadrettet vil kontingentet blive pristalsreguleret. Dette er
ligeledes muligt på baggrund af generalforsamlingsvedtagel-
sen.
Fredericia Lærerkreds har en fortsat ubalance i driften som
kredsstyrelsen vil drøfte løsningsmuligheder for fremadrettet.

5. Ombudsmandsafgørelse om-
kring medbragte PCer

Orientering, herunder lokal debat
Referat:
Ombudsmanden har afgjort, at man ikke kan kræve, at elever
medbringer eget IT-udstyr, da Folkeskolen er gratis.
I udmeldinger fra skolerne om Bring Your Own Device frem-
står det heller ikke som et krav. BYOD kan dog give en del
udfordringer i forhold til personalets kendskab til forskellige
devices og styresystemer. At skolerne i Fredericia bevæger sig
ud til kanten af lovgivningen skyldes deres manglende øko-
nomiske muligeheder og tildelinger!

6. UU bliver til Kommunal Unge
Indsats (KUI)

Orientering
Referat:
For vores medlemmer betyder det en proces, hvor antallet af
stillinger samlet set i Fredericia og Middelfart er større end
antallet af ansatte.
Der er dog fortsat stor usikkerhed på organiseringen og opga-
veindhold.
Fredericia Lærerkreds indgår sammen med TR i arbejdet for
medlemmernes arbejdsvilkår både i overgangen og efterføl-
gende i KUI.

7. Fælles mål og læringsplatforme Undervisningsministeriets udmelding
Referat:
Kredsstyrelsens anbefaling til TR er at italesætte i MED-
udvalgene , hvad de nye, ikke bindende mål skal have af be-
tydning for arbejdet på skolerne – især i forhold til lærings-
platforme. Følg op med det af DLF udsendte materiale.
Drøftelse af udfordringer med Meebook.

8. Kongres 2018 Orientering og drøftelse
Referat:
Dagsorden:

- Evaluering af OK18-forløbet, herunder kravopstilling,
med et fremadrettet perspektiv.

- Folkeskoleideal. Et emne vi ikke har arbejdet særligt
indgående med i Fredericia Lærerkreds.

- Ny samlet organisation (LO og FTF). Den kommende
organisering skal drøftes.



- Ny start. Drøftelse af hvad det bruges til, og hvad vi
kan bruge det til.

- Vedtægtsændringer. Bla. Forslag om mulighed for at
afholde generalforsamling hvert 2. år.

9. Opgaveoversigterne 2018-19 Hvad viste gennemgangen.
Referat:
Orientering ved PB, der også gennemgik ny lejrskolebereg-
ning. Denne medsendes som bilag til referatet.

10.Til og fra skolerne Lokalløn, tjenestemænd og +37 års pensionsalder, åbent kur-
sus,
Referat:
-Orientering om forslag til løn til enkeltpersoner.
-Der er enkelte medlemmer, der endnu ikke har betalt 200,-
for deltagelse i Åbent Kursus. TR får mulighed for at bede
dem indbetale eller melde afbud. Mandag kl 12 vil de, der
endnu ikke har betalt, få besked fra kredskontoret om, at de
ikke længere betragtes som deltagere i Åbent Kursus.
-5/12 kl. 13-15 afholder vi i samarbejde med LL et møde med
Traineestuderende. Det kræver ikke medlemskab at deltage i
mødet.
- Kredsen udsender en kredsudsendelse om bonus til tjene-
stemænd, der fortsat arbejder efter 37 års pensionsalder. Det
vil blive sendt til TR samt de medlemmer, det er aktuelt for.

11.Evt.
Referat:
-Pjece om skolerenovering uddelt.

Med venlig hilsen

Per Breckling/Ullis W. Johansen


