
Fredericia d. 26.11.2020 

Til TR og KS   

Referat af TEAMS TR-møde torsdag d. 26.11 2020 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Teams 

1. Godkendelse af referatet TR møde  

Referat: Ingen kommentarer til referatet 

2. Trainee-uddannelse Gennemgang og tilbagemeldinger fra skolerne på de spørgs-

mål der er udsendt. 

 

Referat: 

Fjordbakke: 

Skærbæk 

Løser grundlæggende opgaver, ikke holddelinger.  

Sparing er sporadisk, ikke forældresamtale endnu. 

En enkelt har fået omlagt vikar til fast-løn. 

Ikke arbejde udover, ellers timelønnet.  

Et ønske om en bedre beskrivelse af deres opgave.  

 

Taulov: 

Meget sjældent de står alene. 

Hold kun sammen med andre. 

Pres for at skulle tage dem. 

Vikartimerne er sværere at få brugt, derfor udviklet puljer. 

Lidt forældresamarbejde. 

Ikke ekstra arbejde.  

 

Erritsø: 

Bygaden: 

5 lektioner sammen med en lærer. Nogle få timer kan de stå 

for selv ind i mellem i helt særlige tilfælde. 

Der bruges ikke så meget i forhold til holddannelse. 

Flyttet på undervisningstimer UCL. 

Vikartimer ligger som pulje, får ikke brugt den.  

Ikke ekstra arbejde. 

 

Højmosen: 

Løser opgaven også når læreren ikke er der. 

Ønske om mere fælles forberedelse/mentor fra trainee.  

Ikke fast deltagelse i møder. 

Ikke så meget faglig sparring.  

Vikarpuljen er en samlet pulje deles ikke over ugerne. 

Koordination af nyopstartede. Både UCL og skoler  

 

Bygaden: 



Enkelte holddannelser fungerer i mindre grupper. Her er der 

fælles møder. 

Med til teammøder. 

Mange ting der er ens med de andre matrikler.  

Fungerer godt med vikarpuljen. 

Ikke ekstra opgaver. 

 

Frederiksodde: Ikke trainee.  

 

Kirstinebjerg: 

Indre ringvej 

Vikartimerne er skemalagt, hvis ikke vikar så er de ekstra 

med. 

Ekstra arbejde – men i SFO. 

Forekommer holddannelse men ikke selvstændigt.  

Evt. en skarpere formulering af deres opgave i aftalen. 

 

Høgevej: 

Der er en opstart af trainee fra ledelsen. 

Er de ansat eller er de studerende – lærerens rolle ind i det her. 

Skemalagt både de 5 og vikartimer. 

De overtager ikke timer, de er sammen med nogen. 

Ikke ekstra arbejde. Timelønnet med opgaver. 

Ikke meget fælles forberedelse.  

Ansættelses proceduren 

 

Bøgeskov: 

Der mangler en tankegang som er mere minded på praktikvej-

leder/mentor. 

Hvad er opgaven – og hvordan laver man en progression. 

Ikke fællesforberedelse. Prioritering af opgaven. 

Enkelte gange brugt til ekstra arbejde – timelønnet. 

 

Havepladsvej: 

Der er brug for at lærer-trainee relationen bliver mere mentor 

agtig – en arbejdsopgave. 

Trainee-ordningen bliver en stor belastning for lærerne.  

Store forskelligheder fordi der ikke er en strategi for brugen 

og udviklingen i det.  

  

Ullerupbæk: 

Nørre Alle 

Forholdsvis få trainee. 

Er sammen med andre lærere. 

Deres rolle er forskellig. 

Vikartimer bruges ugentlig, løser opgaven hvis læreren er syg. 

Ikke samarbejdsproblemer.  

Forskel på hvordan lærerne går ind i opgaven.  



Holddeling 2 klasser lærer plus trainee. 

 

Skjold: 

Tr er med på trainee ansættelsen. 

Holddannelse men på klasseniveau. 

De har deres timer og vikar efter aftale. 

Fælles forberedelse efter mulighed. 

De bliver brugt forskelligt.  

Ikke ekstra arbejde, og kun hvis de selv beder om det. Time-

løns aflønning.  

 

Punktet tages op på KS-møde, og herfter tages det med igen i 

forhold til hvilken indsats vi skal i gangsætte.  

 

3. A20 Status og perspektiver 

 

Referat: 

Forhandlingerne er bygget op på den måde at der en lille 

gruppe og en lidt større gruppe som forsøger at blive enige om 

implementeringen. Det er indtil nu en meget positiv proces. 

Vi er ikke langt fra hinanden og forsøger at nå indtil enighed 

der hvor vi ikke er.  

 

Klasselærer/kontaktlærer: 

Der er nogle få der helst ser en klasselærer, hvorimod rigtig 

mange taler for at flere deler opgaven. Som det opleves i kon-

taktlærerordningen. Vi arbejder videre med de input. 

4.  Undervinsing og hjemsendte En gennemgang af omfang og løsning af denne opgave. Der 

er vedhæftet et bilag omkring GDPR og fjernundervisning. 

 

Referat: 

Del gerne kredsudsendelsen med lederen. Vi forventer og 

afventer en udmelding fra central side omkring dette. Vores 

vinkel er at indsatsen skal stemme overens med hjemsendel-

sen. 

5.  Lejrskoler Perspektiver på afviklingen og alternativer. 

 

Referat: 

Problematikken omkring ophobning af timer fordi afviklingen 

af lejrskole ikke er muligt. Der kommer en central melding 

omkring lejrskolerne. Man kan evt. bruge timerne til andre 

aktiviteter der kan have samme sociale og relationelle formål. 

Der er også en vinkel i at kunne vente og håbe man kan kom-

me afsted. 

6. Budgetimplementering En status på hvor langt man er. 

 

Referat: 

Der afventes økonomisk tildelingsmodel. Taskforce og Kirsti-



nebjergsøkonomi. Før at man kan sende ressourceudmeldin-

ger ud. Implementeringen forventes at være mere klarlagt i 

december. 

7. Coach-ordning Hvordan bruges denne ordning for medarbejderne? 

 

Referat: 

Der er enkelte matrikler hvor man ikke bruger coach-

ordningen længere. Få steder hvor ledelsen siger den ikke 

findes mere. Der er en række steder hvor den stadig bruges af 

lokale midler.  

8.  Medlemsarrangementer Ideer og indspark til mulige medlemsarrangementer under 

retningslinjerne. 

 

Referat: 

Ingen input. Alle opfordres til at komme med input. 

9. TR-112 Beslutning om afvikling. 

 

Referat: 

TR-112 afvikles kun virtuelt, der meldes ud omkring omfang 

og indhold. Forventet indhold er A20. 

 

Julearrangement TR flyttes til normal mødetid, der laves lidt 

spas i slutningen af mødet.  

10.Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

11.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


