
Fredericia  

Til TR og KS   

Dagsorden til virtuelt ekstraordinært TR-møde mandag d.4.1.2021 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -16.30 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 10.12 

Referat:  

Ingen kommentarer til referatet. 

2. Covid 19 Nye restriktioner, implementeringsstatus 

Referat: 

Kredsen har sendt vores input til forvaltningen, den er sendt 

rundt til alle. OBS punkter: nødundervisning og fjernunder-

visning (som ikke er udelukkende digital undervisning) tea-

met skal lave planer.  

Vaccinationer – plejen og sundhedspersonale. Pres på at dæk-

ke dem der stadig går på arbejde.  

 

Runde på status: 

Ansvar i forbindelse med elever i undervisningen.  

- Hjemmekundskab som eksempel. 

Dilemaer i hvordan man passer arbejde og har børn hjemme 

for at vise hensyn.  

Synlighed centralt og lokalt for at sætte fokus på de medar-

bejdere der stadig varetager opgaver fysisk. 

Især de praktisk-musiske fag er der for høj en forventning til – 

hvordan håndteres disse fag. 

Brug af egen telefon, nogle har fået besked på at skulle ringe 

hver dag. 

Opfordring til at tage fat i os hvis der er noget, vi har møder 

både tirsdage og fredage.  

 

3. Organisationsændring B og U 

sekrateriat  

Status på den tilrettede model for dette 

Referat: 

På mødet blev det gennemgået hvilken betydning organisati-

onsændringen. CPU bliver en del af et nyt sekretairat. Der er i 

høj grad lyttet til høringssvarene.  

4. A 20 Status, herunder planen for TR uddannelse i forbindelse med 

A20 

Referat: 

Forhandlingerne fortsætter der er stadig fremgang i møderne. 

Vi er gået i gang med nogle af de større områder, møder, til-

stedeværelse, opgaveoversigt. Der er nogle bekymringer fra 

nogle ledere på disse områder, men vi forventer stadig en po-

sitiv udvikling. Næste skridt er at vi begynder at skrive tekst 

ind i A20, det gælder både lokalaftalen og implementeringen.  



5. Suppleringsvalg til Hovedstyrel-

sen 

Orientering 

Referat: 

Fra 1. marts vil der kommer et nyt valg til hovedstyrelsen, da 

der mangler 1 medlem, som er gået ud, og ingen suppleanter 

ønkser at stille op.  

6.   

Referat: 

7.   

Referat: 

8.    

Referat: 

9. Til og fra skolerne 

 

Julehilsen fra kredsen 

Referat: 

Huske at afhente den lille ”gave” på kredsen, der er åbent.  

10.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


