
Fredericia 21.1.2021 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d. 21.1.2021 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Virtuelt 

1. Godkendelse af referatet TR møde 4.1.21 

Referat:  

Ingen kommentarer, referatet er godkendt. 

2. Covid 19 status Fjernundervisning, nødpasning, fagrække, timer, test, rengø-

ring og indmelding fra hver matrikel 

Referat: 

Test af personale på Frederiksodde, der arbejdes for at brede 

det ud til alle skoler. Man opfordres til at finde pragmatiske 

løsninger i forhold til test, og det betragtes som en tandlægetid 

i forhold til frihed. 

Rengøring, vi ønsker en prioritering af rengøringsressourcerne 

så vi bruger ressourcerne, der hvor der er medarbejdere tilste-

de.  

Vi skal til at kigge længere ind i hvilken periode vinter/forår 

bliver for især de større klassetrin.  

Sektorpartnerskabet er i dialog omkring hvordan prøverne til 

sommer skal afvikles. 

Lejrskole aflyst frem til sommer. OBS på hvordan disse timer 

som bruges.  

Lokale tilbagemeldinger: 

Erritsø: 

Det er ikke ens på de 3 matrikler, men ledelsen er meget lyd-

hør i fht. at finde løsninger. De praktiske musiske fag kører 

meget godt. Opfordring til at tage nogle breaks i løbet af da-

gen.  

Fjorbakke: 

Her er ledelsen knap så lydhør, udskolingen fungerer fint, og 

eleverne gør også, indskoling fungerer også fint. Mellemtrins-

klasserne er meget pressede, 4 timers blokke med HDS, det 

fungerer rigtig dårligt, det er en ramme, ledelse meget insiste-

rende i sin skema tankegang, mødekalenderen fortsætter. 

Ullerupbæk: 

Reduceringer i forskellige former på de enkelte matrikler. 

Problemer med at sende udmeldinger videre ud til afdelinger. 

Kirstinebjerg: 

Gode tilbagemeldinger fra de enkelte afdelinger. Det er lagt 

meget ud til teams, så de selv kan tilrettelægge det. Ledelsen 

er meget lydhør og gode til at finde løsninger. Mødeaktivite-

terne er også ændret.  

 



Generelt: 

Der er en gruppe af elever, hvor man oplever en anderledes 

positiv læringstilgang. Især for elever der kan komme i mange 

konflikter. Men en meget stor gruppe elever, som ikke profite-

rer af det.  

 

3. A 20 status Stat og regionsaftaler, TR Webinar med lokal vinkel, Skolele-

derforeningen og forhandlingerne om en aftale 

Referat: 

Der er kommet aftaler på statens område og på det regionale 

område. Så lov 409 er ikke længere gældende på nogle områ-

der.  

d. 25/2 afholdes lokalt webinar, som en pålagt opgave fra ho-

vedorganisationen.  

Der er indledt et udvidet samarbejde med skolelederforningen 

lokalt.  

En status på de lokale A20 forhnadlinger.  

4. Kommunal status Politisk og administrativt, herunder budget implementering 

 

Referat: 

Der har været fokus på de tildelte midler 25 mil. På budgettet. 

Vi har forholdt os i ro, det har været forholdvist tydeligt at de 

penge var en omskrivning af allerede tildelte midler, samt 

finanlovsmidler.  

5. Generalforsamling 2021 Virtuel generalforsamling? Regnskab for 2020 

Referat: 

Det er af hovedforeningen en opfordring til at afholde gene-

ralforsamlingen 2021 i planlagte kvartal. Generalforsamlingen 

bliver online, men selve formen kendes ikke endnu. 

Regnskab 2020, fornuftigt overskud grundet lavere udgifter i 

perioden. Medlemsaktiviteterne er sikret i en fond, så det be-

løb tilgår medlemmerne.  

6. TR valg Afvikling mv. 

Referat: 

TR valg følger kredsens vedtægter. Vi afholder valg i første 

kvartal ulige år og skriver nærmere ud efter næste KS-møde 

med en vejhledning/retningslinje for valget denne gang..  

7. DLF organisationsgradsunder-

søgelse 

Hvor langt er vi kommet? Initiativer? 

Referat: 

Opmærksomhed på at ikke-medlemmer ikke er konfliktunder-

lagt ved evt. konflikt. Brug anledningen til at opfordre ikke 

medlemmer til at melde sig ind, vi skal gerne have organisati-

onsgraden op. 

8. FH trekanten Orientering 

Referat: 

Info omkring den aktuelle status. Det er stadig i opstartsfasen, 

med et afholdt bestyrelsesmøde. 

9.  Lokalløns forhandlinger Orientering 



Referat: 

Vi har første møde d. 29. Januar.  

Det lange arbejdsliv. 

Selvstyrende teamtillæg 

Små ændringer i den nuværende aftale 

 

 

10.Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Ikke noget til referat 

11.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


