Til TR og KS
Referat af TR-møde torsdag den 23.maj 2019
Afbud fra: SK,
Tid: kl. 12.30 -15.00
Dagsorden:
Sted: Kredskontoret
TR møde 2.5.19
1. Godkendelse af referatet
Referat:
Ingen bemærkninger
Endelig aftale gennemgåes
2. Lokallønsaftale
Referat:
Enkelte har mistet deres teamkoordinator tillæg, dette er delt
ud på alle via teamtillægget.
Hvem kan undervise i fagene.
3. Nyansættelse
Referat:
Folder udleveret. Det er vigtigt at det er uddannede lærere der
underviser i fagene. Man kan ansætte andre med særlige kvalifikationer til at varetage de timer det kan omhandle.
Pædagoger kan undervise fra 1.-3- klassetrin, de kan undervise i afgrænsede områder indenfor et fag.
De må ikke varetage et fag.
Aktuel runde
4. Skoleårets planlægning
Referat:
Gruppearbejde – 30 min.
Hvor er I i processen ?
Gensidig information
Løbende sparring
Lige fordeling af arbejdopgaverne
Opgaveoversigterne skal være klar forud for normperioden
Principper for skoleåretsplanlægning skal aftales i LMU
-

5. OK 18

De fleste har lavet principper, det halter ofte i forhold
til at vi har vores opgaveoversigter forud for normperioden. Det vil være en god ide at det tages op i de enkelte LMU´er
- Hvad er ligelig fordeling af opgaver?
- Det er svært at tage højde for at der er lærere der har
lange klasser, det øger mødeaktiviteten. Fx flere skole/hjemsamtaler, flere forældremøder mm.
- Antallet af prøvefag
- Dem der har mange fag
- DLF går ikke ind for differentieret forberedelse
- Fordeling af timer på flere årgange, så man ikke har så
mange prøver det samme år
Aftaler omkring fravær af familiemæssige årsager
Referat:
Orientering om ændrede aftaler, plejeforældre får nu ret til
omsorgsdage, fertilitetsbehandling, sorgorlov – indtil 14. uger,

6. Kommunale omorganiseringer

7. AULA

8. Til og fra skolerne

9. Evt.

det samme gælder ved adoption.
Orientering
Referat:
Koncern tanken er nu indført. Stabsprocessen har været en
bekymring, der er et forslag til høring lige nu. Familie, børneog sundhed skal snart i gang med samme proces. Det ser ikke
ud til at der bliver taget en beslutning før budget 2020 Det ser
ikke ud til at vi får en ny ungeenhed. Både srtabsprocessen og
ungeenhedsprocessen er gennemført med inddragelse af MED
systemet og medarbejderne.
Hvor er vi på skolerne, hvor er vi i projektet?
Referat:
På de fleste skoler er der gang i kurser. Kort tilbagemelding.
Drøfter I kommunikationspricipper i LMU eller på den enkelte afdeling. Hvordan og hvad skal kommunikeres via AULA?
- I kan forvente at udmeldingerne omkring funktionerne
skal og kan bruges, da det stadig ikke er i funktion.
- I skal huske at være opmærksomme på at mange informationer bliver slettet, klasselog, elevplaner, handleplaner føres over, det skal være i en pdf-fil.
- Der arbejdes på udvikling af UPV
Referat:
- Fredericia Lærerkreds er med i en gruppe, sammen
med andre fagforeninger, som opfordre til at ændre
tilbagetrækningsreformen.
- DLF har stor udskiftning bland deres konsultenter.
Personaleomsætningen er enorm. 57 kredsformænd er
gået sammen om at skrive et brev til hovedstyrelsen.
De er bekymrede ift. arbejdsmiljøet hods DLF i København.
- Pensionsmøde med Lån og Spar – positive tilbagemeldinger.
Ullis trækker sig som næstformand pr. 1/8
Derfor skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling
d. 6/6 på kredskontoret kl. 19.00
Der vil være mulighed for at give sit kandidatur til kende med
fem dages varsel. Alle har mulighed for at opstille.
Christian Ellekrog, som sidder i kredstyrelsen, har meldt sit
kandidatur.
Referat:
Er der ikke noget nyt om arbejdstidaftalen? Nej og den kommer formentlig ikke før på den anden side af sommerferien.
Vi skal fastholde at udflugter og arrangementer med elever er
arbejdstid. Hvis lederen er informeret om dette, så skal medarbejderen have arbejdstid for dette.
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