Fredericia
Til TR og KS
Referat af TR-møde torsdag den 2. maj 2019
Afbud fra: PB, PSP, RLB, LG, LK, MM,
Tid: kl. 12.30 -15.00
Dagsorden:
Sted: Kredskontoret
TR møde 14.3.19
1. Godkendelse af referatet
Referat: Intet at bemærke
Evaluering, herunder Gearet til fremtiden forslag fra med2. Generalforsamling 2019
lemmerne, se bilag
Referat:
Involvering hvor det giver mening, TR er et godt bindeled
mellem kreds og skole
Der ønskes en kreds og en komune
Åbent kursus ønskes fortsættes som hidtil
Synlighed, TR inviterer kredsmedlemmer til møder.
Generalforsamling hvert år, godt at der er medlemsdebat.
(Bilag med udsagn sendes med referatet ud)
Maden var ikke fantastisk. Der er godt når beretningen understøttes af billeder.
Ang. budgettet, huslejen er dyr – kan man se på det i forb.
Med budget.
3. Lokallønsforhandlinger Børn og Orientering
Referat:
Unge
300.000 er afsat til hele børne- og unge området.
KOF (en sammenslutning af de lokale organisationer) er ved
at udtænke en løsning ift. At få mere ud af summen.
Teamkoordinator tillægget deles ud på alle.
Der forhandles videre, men måske skal der tænkes anderledes.
Frihed?
Orientering/drøftelse af DLF og Fredericia Lærerkreds ind4. Folketingsvalg
sats.
Referat:
Når vi deltager i debatter og drøftelser ifb. med det kommende valg – så er der børnene og folkeskolens tarv der bør være
fokus på.
Lovforslag og lokale beslutninger
5. Folkeskolereform justering
Referat:
Udmøntning af de 6 mio. årligt til skoleområdet. 4 mio. til
mellemtrinnet og 2 mio. til fritidsområdet.
Herudover afsættes 1,4 mio. kr. til forebyggende indsatser for
børn på mellemtrinnet. En indsats som finansieres af spar/lån
midler.
Byrådet har besluttet at forkorte skoledagen for indskolingen
fra 1.8.19 af. En evt, forkortet skoledag for mellemtrin og
udskoling tages med i budget 2020.

6. Skoleårets planlægning

7. Trivsel 2019
8. TR valg

9. Fredagscafe

10.Til og fra skolerne

11.Evt.

Skolernes status på planlægningen.
Referat:
Udmeldingen fra skoleafd. Ingen forflyttelser eller fyringer.
- Erritsø fællesskole (mangler 1)
- Ullerupbæk skolen (?)
- Kirstinebjerg (mangler 1,7)
- Frederiksodde (nul)
- Fjordbakke (nul)
- Center for høretab (+1)
Når der kommer opgaveoversigter, vil kredsen gerne se dem.
Erfaringsudveksling, gruppevis.
Referat:
Evaluering af valgmetode. Skal brevstemme være en mulighed?
Referat:
Brevstemme til TR-valg? Der skal fremstilles en stemmeseddel der er ens.
Ikke opstilling på dagen, men man melder sit kandidatur før,
så alle er forberedt. Der skal laves en vedtægtsændring ved
næste generalforsamling.
Anderledes fredagscafe i Madsby den 24. maj
Referat:
Familien er velkomne. Der er bestilt et hus, mulighed for grill.
Tidspunkt kommer.
Arbejdstidsforhandlinger, status. TR tillæg justeringsdato.
Medlemskampagne, status. Mødekalender. Ferieaftale.
Referat:
Vi afventer underskrift og dato for udmelding fra politisk side.
TR-tillæg skal justeres. Vær OBS på at alle tæller med.
Medlemskampagne – ”ikke-medlemmer”.
Mødekalender udleveret.
Ferieaftale: den lokale nu i sommerferien. (1. +2. aug. Vær
obs på at vi har lavet en aftale, at de dage ligger som individuel forberedelse – flexibelt)
Rygepolitik – Kirstinebjerg har indført dette.
I skal have fokus på hvad konsekvensen er på brud.
Hvad er arbejdstid? Hvad med flexibel arbejdstid?
Budget 2020 – vi vil arbejde for det vi plejer, grundtildelingen
pr. elev hæves, efterudd. Kortere skoledag.
Lønforhøjelsen til bh. ledere er på vej, de får den med tilbagevirkende kraft.
Referat:
Med venlig hilsen
Ullis Wagnholt/Line Illum

