
Fredericia d. 24.9.2020 

Til TR og KS  

Referat af TR-møde torsdag den 24.9 .2020 
Afbud fra:  

 
Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 
Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde  
 
Referat:  
Ingen kommentar til referat 

2. AMR og arbejdsskader Vejledning og information omkring arbejde med 
arbejdsskader og mulighederklæringer fra lægen. 
 
Referat: 
Info fra AMR mødet. Husk at ved arbejdsskader og længere 
sygemeldinger skal medlemmer konsulere Kredsen. Der er 
øget fokus på vejledning i forbindelse med 
mulighedserklæringer.  

3. Covid-19 Aktuelle udfordringer – en tilbagemelding fra alle. 
Online-møder debatten. Tilsyn. Hvad gør vi for at skubbe til 
processen fra kredsen. 
 
Referat: 
Gennemgået mulighederne for at se på møder, ekstra opgaver, 
mm. Der opfordres til dialog omkring situationerne de 
forskellige steder. Vi tog en runde fra hver matrikel: 

- Kirstinebjerg 
o Logistik på Høgevej omkring hygiejne, de andre 

matrikler fortæller om at en gruppe af personaler 
er meget nervøse, og føle sig meget udsatte.  

- Erritsø 
o Generelt går det ok, tilsynsopgaven er stor især på 

bygaden. Har fundet en løsning i forhold til 
opstramning af regler. Kommunikationen fra 
forvaltning og ud til skoleledernes bliver til 
synsninger, ex. med ture. Brug for præcis 
kommunikation.  

- Fjordbakke 
o Tilsynsopgaven fylder rigtig meget på begge 

matrikler. På afd. Skærbæk har pædagogerne ikke 
tilsyn. Har håndteret tilfælde af smitte godt. 

- Uklerupbæk 
o Skjold, især dårlig kommunikation omkring smitte 

tilfælde, det er blevet kritiseret. Tilsyn og elevcafe 
på Nørre Alle. 

- Frederiksodde 



o Tilsyn, har fundet mulig løsning lokalt. Særligt 
udsatte elever og personale, afventer stadig om de 
skal/kan testes. Urolighed fra de ansatte, som også 
har familier, hvor smitte ikke er heldigt.  

 
4. Kongres 2020 Input fra kongressen og diskussion omkring DLF under en ny 

formand. Afstemning og medlemsdemokrati.  
 
Referat: 
A20 – den fælles implementeringsplan, den nationale plan 
bliver lavet til online møder i november.  
Der er en række punkter der er sat op i forhold til 
succes-kriterier for implementeringen. På kongressen blev der 
lavet nogle få tekstmæssige ændringer omkring ansvar for 
samarbejde og skolelederforeningen.  
Kravopstilling OK21 – Hovedprioriteten er en sikring af 
reallønnen. Vi kan afsætte penge til skævdeling for 
lavtlønsgrupper. Derudover gav man tilsagn om at tage en 
række krav med. Bl.a. rettigheder i forbindelse med dødsfald 
hos børn, sosuskolerne, opsigelse og genansættelse, 
barselsrettigheder ved flerbarnsfødsler. Derudover blev der 
vedtaget et konfliktberedskab i forbindelse med ok 21. 
Formandsvalg. En tæt affære. 2 valgrunder, hvor Gordon 
Ørskov Madsen blev valgt som ny formand for DLF.  
 
 

5. Lokal løn En opdatering på de områder vi er startet på. Vi skal også i 
gang med den brede kommunale forhandling, overvej gerne 
hvilke forbedringer man kun gå efter i forhandlingen. 
 
Referat: 
Vi har den solidariske tilgang al lærerarbejdet lige meget 
værd. Mulige retninger i indstillingen til lokalløn: 

- Den brede pensel. 
- Lavt lønsgrupper. 
- Det lange arbejdsliv. 

o Dele af de 175 timer betales. 
o Yderligere mulighed for nedsættelse med fuld 

pension. 
o Seniordage før og evt. ekstra. 
o Egen omsorgsdag for dem uden børn og 

seniordag. 

6. Implementeringsplan for A20 
 

Både nationalt og lokalt.  
 
Referat: 



Vi udarbejder en tidsplan for intern arbejde, samt en plan for 
en lokal implemenetering. Vi udsender når begge er klar, 
hurtigst muligt.  
 

7. FH Update på procesen omkring en lokal struktur.  
 
Referat: 
Vi afventer endelig placering af FH fraktion. Vi skal arbejde 
på at vores medlemmer får udbytte af medlemskabet.  

8. Til og fra skolerne 
 

 
Referat: 

9. Evt.  
Referat: 
Tale-høre tillæg undersøges i forbindelse med elever på 
Skjold fra Fredericia-skolen.  
 
Der laves et eksempel på i hvilket omfang udbetallingen af 
ferie penge kommer til at være i.  

Med venlig hilsen 
 

Per Breckling/Christian Ellekrog 
 


