
Fredericia 29.10.2020 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 29.10. 2020 

Virtuelt og kredsen. Afbud: PB 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -14.20 

Sted: Kredskontoret og online 

1. Godkendelse af referatet  

Referat:  

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. A20  Opsamling fra mandagens og tirsdagens webinar. Vi tager 

en runde fra jer alle. 

Samt tilbagemedling fra det første indledende møde. 

Vedhæftet en opdateret procesplan.  

Referat: 

 

Fjordbakke – fælles opsamling med TR/leder, snak om 

inddragelse af TR – øget dialog. Måske kan tilstedeværel-

sen komme i spil. Øget dokumentation/skriftlighed 

 

Erritsø – Lederne synes det er en udfordring med opgørel-

sen af arbejdstid. Uv. Begrebet blev debatteret. Spændende 

at se om lederne får overholdt div. Deadlines fx afl. Opga-

veoversigterne.  

 

Kirstinebjerg – Bekymret over skoleplanen.  

Snak om hvad der skal være på distriksniveau og hvad der 

skal være afdelingsvis. Ønsker at meget aftales mellem 

kreds og kommune. OBS på opgaveoversigter.  

 

UBS – vi snakkede om opgørelse af arbejdstiden. Vigtigt at 

lederne får de optimale muligheder for at lave opgaveover-

sigterne klar 5 uger før normperioden. Forberedelse (indi-

viduel) synes vi er meget vigtig og den skal prioriteres.  

Debat om at aftalen ikke skal munde ud i timetælleri.  

Hvor mange skoleplaner skal der laves?  

 

FOS – snak undervejs om hvad vi allerede gør nu. Opga-

veoversigterne bliver allerede nu drøftet. Opgørelse af ar-

bejdstidensopgørelse bekymrede ledelsen. Tid på opgaver 

– så man kan se hvad der er tilbage til forberedelse.  

 

Kort fra det første møde med kommunen, fint møde. Udar-

bejdelsen af aftalen bliver en proces hvor flere ”lag” ind-

drages løbende for at få mange input med.  

Der er nu fokus på tilstedeværelse, opgaveoversigter, flex, 



prioritering af opgaver, forholdet mellem uv. Og forbere-

delse. Tid på opgaver mm.  

 

3. Budget Kort gennemgang omkring resultatet, implementering og 

det videre arbejde. 

 

Referat: 

Implementeringen af budgettet er lidt forsinket.  

-Driftsmæssigt er der 25 mio. pr. år over de næste 4 år.  

 

-Pengene skal gå til flere lærere og pædagoger, 2-voksen, 

linjefagsuddannelser – mulighed for at skolerne kan få 

dækkes udgiften til vikarer.  

-Kompetenceløft ift. Digitalundervisning.  

-Mere faglig trivsel i udskolingen, flere lærere.. pengene 

skal bruges til ansættelser. Kan den bruges til fx sænke 

klassekvocienten.  

-kommunale projekter skal mindskes og fokus på kerneop-

gaven (jv A20)  

-Kirstinebjerg som musical profil skole 

 

4. Psykisk arb. Miljø og arbejds-

skader. 

Kort info om ændring i praksis. Til information er vedhæf-

tet kredsudsendelse nr. 091. 

 

Referat: 

Det psykiske arbejdsmiljø ligetilles med det fysiske ar-

bejdsmiljø. Fokus på krænkende handlinger. Vi manger 

vejledninger til bekendtgørelsen. Der kommer kommunika-

tion ud til både TR/AMR – det er vigtigt at man nu kan få 

anerkendt en psykisk belastning af psykiske arbejdsmiljø 

som en arbejdsskade.  

Debat om AMR aftalen, der er øget opgaver ift. Dokumen-

taion.  

 

5. Lokalløn Umiddelbare tanker vi har gjort os på nuværende tidspunkt. 

 

Referat: 

Kredsen har lavet en generel indstilling til lokalløn.  

På skoleområdet:  

Tillæg for skiftende arbejdssteder (nedslag fra 60 til 30 

planlagte ugentlige lektioner) 

Generelt løft til selvstyrende teamtillæg 

At kunne holde til det helt arbejdsliv – seniordag før de 60 

år, efter 64. 

DSA tillægget er et centralt forhandlet tillæg..  

 

6. Arrangementer i kreds 112 Juleafslutning og TR112, generelt. 

 



Referat: 

DLF har besluttet at alle arrangementer med flere end 10 

deltagere vil blive aflyst/udskudt og evt. afholdt virtuelt.  

Bør vi afholde TR – møder on-line? Det melder KS ud, 

men flere TR mener at det bør vi nok. 

Julefrokosten er aflyst, TR112 bliver heller ikke samme 

form som vi kender det.  

 

7. Covid – 19  Nogle udfordringer vi skal tage med videre i samarbejdet 

med forvaltningen 

 

Referat: 

Kredsen har ugentlige møder med forvaltning, skriv til os 

med spørgsmål som vi kan tage med. Ulogiske ting i ople-

ver i hverdagen ude på skolerne – skriv! 

 

Der er en forskel mellem skolens og fritidstilbud organise-

ring af eleverne, det giver nogle udfordringer, det samme 

er gældende for unge-miljøerne. 

 

Kommunikation i forbindelse med Corona-positive test. 

Trio skal have tidlig besked.  

 

8.  FH Kort info omkring den endelige organisering.  

 

Referat: 

Punktet udsættes 

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Husk at aflevere opg. Oversigter, vi mangler Bygaden, 

Skolesvinget og Taulov.  

10.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 
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