
Fredericia d. 8.12.2020 

Til TR og KS   

Referat af TEAMS TR-møde torsdag d. 10.12.2020 kl. 12.30-15.00 

Afbud fra: Linda, Allan, 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 26.10.2020 

Referat:  

Ingen bemærkninger 

2. A20  

Referat: 

Information om hvor vi er i processen, der er nu 

arbejdspapirer klar til drøftelse ved DSL/DTR + 

tr/afdelingsskoleledere.  

(Tekst om opgaveløsning og tilstedeværelse/ årshjul samt 

grafisk oversigt over opgaveoversigt) Det er ikke klar til at 

blive sendt videre til vores kolleger endnu.  

Det er positivt og grundlæggende ser det fornuftigt ud.  

 

3. Corona  

Referat: 

Vær obs. på det der er sendt ud fokus på hjemtagning af 

arbejde. Hvis man bliver hjemsendt fordi ens barn er 

hjemsendt som nærkontakt - så har man ikke krav på løn, men 

send dem til kredsen - så formidler vi.  

Ifb. med nedlukning - fokus på kredsudsendelse 89, kredsen 

afventer stadig tilbagemelding fra B&U chefen med en fælles 

udmelding der omhandler hele kommunen. Vi arbejder videre 

med det.  

On-line uv. er ikke nødvendigvis on-line undervisning hele 

tiden.  

 

4. Trainee  

Referat: 

KS har endnu ikke nået at drøfte tilbagemeldingerne fra sidste 

møde, men det gør vi i næste uge. Vi vil forsøge at balancere 

mellem de forskelle der er på skoler/matrikler.  

5. Kongres  

Referat: 

Virtuel kongres, opfølgning på den kongres dag der blev 

afviklet i september.  

Følgende var på dagsordenen: “Gearet til fremtiden”, “Grøn 

omstilling”, “Folkeskolens udvikling” og desuden 

vedtægtsændringer blev behandlet.  

6. Organisationsændringer B og U 

sekretariat 

 

Referat: 



Endnu en ændring, CPU har i lang tid haft en midlertidig 

ledelse. Nu hedder B&U - samlet i et fælles sekretariat.  

De fleste på CPU bliver i B&U og kultur.  

En enkelt fra CPU flyttes til et andet område.  

 

7. FH  

Referat: 

Der er afholdt et stiftende møde lokalt i FH trekanten, Per 

stiller op til bestyrelsen, Christian skal gerne med i det 

regionale udvalg. På mandag bliver det endelig dannet. 

8. Undersøgelse af 

organisationsprocent 

 

Referat: 

DLF laver i januar en undersøgelse af organisationsgraden på 

skolerne. I vil høre nærmere. Mette skulle gerne have sendt 

jeres medlemsliste ud til jer. 

9. Juleafslutning 

 

 

Referat: 

Quiz ved Christian.  

 

10. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Kredskontoret lukker formentlig ned, da der er en kraftig 

opfordring til at private virksomheder arbejder hjemmefra.  

11. Evt.  

Referat: 

Glædelig jul og tak for jeres indsats, trods corona og den 

træthed det medfører.   

Der kan afhentes en “julegave” på kredskontoret med tak for 

indsatsen fra Fredericia Lærerkreds.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


