
Fredericia d. 27. August 

Til TR og KS   

Dagsorden til TR-møde torsdag den 27. august 2020 

Afbud fra:  AT, MH, MM, LG, 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde d. 18. juni 

Referat: 

Godkendt 

2. Kongres Orientering omkring dagsorden og væsentlige punkter.  

Debat omkring formandsvalg 

Referat: 

Orientering omkring OK21 krav, grøn omstilling, gearet til 

fremtiden, arbejdstid og formandsvalget. 

Kongressen afvikles Corona sikkert, det har konsekvenser for 

muligheden for at overvære kongressen for gæster. 

3. COVID 19 Implementering af retningslinjer fra Fredericia kommune. 

Arbejdet lokalt med dette. 

Referat: 

Økonomiudvalgets beslutning drøftet, særligt i forhold til den 

lokale udmøntning. Mulighederne for hjemmearbejde hvis 

opgaveløsningen giver mulighed for det. Digitale møder er 

udgangspunktet men fysiske møder kan være nødvendigt. Der 

arbejdes efter et udvidet forsigtighedsprincip. Der er modstrid 

i forhold til UVMs udmeldinger på nogle områder.  

Drøftelse af badeproblematik i haller. Den store mængde til-

syn af eleverne i grupper kan være udfordrende for arbejds-

miljøet, særligt i forhold til andre vilkår på klubområdet. 

4. Skolestart Nyansættelser, velkomstmaterialer, undervsiningsopgaven. 

Referat: 

Mulighed for velkomstmaterialer til nye medlemmer, nyud-

dannede. Vi har drøftet om der er eksempler på andre fag-

grupper, der varetager vores arbejdsopgave i forhold til un-

dervisning, ikke omkring den understøttende undervisning. 

Lærerarbejde varetages af lærere eller evt. til lærerløn.  

5. A20 Afstemning og status. 

Referat: 

Vi har gennemgået de aktuelle afstemningsprocenter.  

Der kommer links ud til medlemmerne igen. To gange inden 

afstemningen afslutter d. 1. sep.   

Debat i forhold hvem der er berettiget til at stemme. Det er 

ikke heldigt at ledige ikke kan stemme. 

6. Lokalløn DSA-tillæg 

Referat: 

Vi har lavet en aftale i forhold til udbetalingen af dette går 3 

år tilbage. Det er vigtigt at DSA fremgår på opgaveoversigten, 



også når det er en del af ressourcecenter-timerne. 

7. Ferieafvikling Status og tilbagemelding om evt. problematiker  

Referat: 

Der er umiddelbart ikke nogen tilbagemeldinger på at der 

skulle være problemer. 

8. Kurser og opgaveoversigten  Legende læring og Lab-stem, hvordan beregnes timer.  

Referat: 

Der er udleveret en beregning, som er den aftalte afregning af 

timer. Det er vigtigt at alle er opmærksomme på at det frem-

går på opgaveoversigten.  

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Budgetforslag 2021 kort gennemgået. Høringssvar muligheder 

drøftet, særlig i forhold til at det ”kun” er et basisbudget, der 

er fremlagt. 

10.Evt. TR-møder skal vurderes ud fra dagsorden, om det afholdes 

fysisk eller digitalt. Generelt vil der altid være mulighed for at 

deltage digitalt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


