
Fredericia 22.4.2021 

Til TR og KS   

Referat af virtuelt TR-møde torsdag d. 22.4.2021 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: teams 

1. Godkendelse af referatet TR møde 11.3.2021 

 

Referat:  

Der er ingen kommentarer. Godkendt 

2. OK 21 Orientering og evaluering af forløbet 

Referat: 

Stemmeprocenten lå højt i forhold til landet. Det skyldes pri-

mært godt TR-arbejde. Der er mange arbejdspladser der nåede 

op over 75 %. TR laver udlæg på det, og får det refunderet.  

Der kan tolkes bredt på øl, vin og vand.  

Samlet set et ja blandt dem der stemte også lokalt i Fredericia.  

DSR og radiografer har stemt nej til OK, DSR har også varslet 

strejke i dag. Vi følger udviklingen. 

3. Lokal løn kommunen Orientering 

 

Referat: 

Skiftende arbejdssteder er ændret til en lektion fast. Det gæl-

der stadig ikke vejledere. 

Selvstyrende teamtillæg ændres til 16.600 fra 16.250. Det 

ændres på næste eller lønsedlen efter denne. Der er mange 

beløb på denne, som kommer til at gå frem og tilbage. Der 

tjekkes på kredsen på eksempler.  

Aftalen er gældende allerede fra 1.9.2020 

 

4. Kommunal status herunder-

MED udpegninger 

Orientering 

 

Referat: 

Der er lavet nye udpegninger, men der er ikke ændret noget i 

forhold til den struktur vi som DLF kender fra nu. Der er ud-

videt med enkelte pladser nogle steder i forhold til de områ-

der, der er ændret på.  

Der laves en ny strukturændring igen igen igen i Fredericia 

Kommune. Der bliver 3 overordnet direktører med koncern-

områder under disse, samt tre sekretariatsfunktioner. Dette er 

en konsekvens af de administrative problematikker, der er 

opstået med baggrund i borgmesterens aftræde og kommunal-

direktørens afskedigelse. Der er ikke en økonomisk konsel-

vens af dette. Det skal foregå indenfor den samme ramme og 

ingen personalemæssige konsekvenser.  

5. Kredsens opgaveløsning, herun- Orientering 



der sagsbehandling  

Referat: 

Inger stopper på Kredsen d. 1/9-2021. Der er udsendt et stil-

lingsopslag til alle medlemmer i forbindelse med kreds-nyt.  

Der bliver ikke ansat en ny konsulent, men derimod et frikøb 

af en sagsbehandler.  

 

6. Arrangementer Evaluering af Generalforsamling, orientering om Åbent kur-

sus. 

 

Referat: 

Åbent Kursus afholdes d. 5. og 6. November. Det bliver tids-

mæssigt skubbet på grund af tema omkring valg og mulighed 

for lokaler.  

Ingen bemærkning i fht. GF. 

7. Covid 19 Aktuel status på arbejdspladserne, vidensdeling 

 

Referat: 

Den yderligere genåbning bliver tolket som en kan opgave, og 

mange steder bliver det lærerne der styrer den del, efter mu-

lighedernes kunst.  

Åbnet for mulighed at test af elever på udskoling. Der skal 

ikke være konflikter omkring test-situationen, det er en mu-

lighed. 

Hjemsendelse i forbindelse med smittet personale: Der er ikke 

hjemsendt klasser på Skjoldborgvej i forbindelse med smittet 

personale, det giver utryghed og falder udenfor den linjer der 

ellers er kørt. Det tages med videre til covid-19 opsamling.  

Eksamensperioden, skal der findes løsninger lokalt for at sikre 

en ordentlig forberedelse. Modellen i lille variation er at ele-

verne ikke læser normalt skema i eksamensugerne, men har 

forberedende uger.  

8.  Skoleårets planlægning Aktuel status på arbejdspladserne, vidensdeling 

 

Referat: 

 

Frederiksodde: 

2 matrikler er langt, mens der mangler lidt på denne ene ma-

trikel, der er lagt en tidsplan. Der er tale om 1-2 ekstra ansæt-

telser.  

Kirstinebjerg: 

Der er skåret ind i benet. Der er ikke længere 2-

lærerordninger, og særlig meget vejledning. I forhold til for-

flyttelserne er de ikke sket på de matrikler, hvor det ville være 

naturligt, det giver nogle udfordringer. Der er fokus på op-

følgning af opgaveoversigter og uv-time forbruget. Der er en 

vis bekymring omkring mulighederne for at fastholde elever.  

 



Erritsø: 

Der er timer der kan bruges til særlige indsatser på et par af 

matriklerne. Der laves nogle tiltag i forhold til økonomien, 

som kan fjernes hvis økonomien ikke tillader det. Der er godt 

styr på fagfordelingen alle steder. 

 

 

Fjordbakke: 

Det ser rimeligt ud med ressourcer og planlægningen. Den 

økonomiske styring viser sig som en styrke, dog også max 

undervisningstid. Der er ingen ændring i personale i Skærbæk, 

men der mangler 2 på Taulov.  

 

Ullerupbæk: 

Der er plads på til 2-lærer timer på alle matrikler, og de er 

godt med i planlægning. De er ikke færdige med den endelige 

fagfordeling. Der er stillinger, der kan søges på flere af ma-

triklerne. Generelt ser det nogenlunde ud på Ullerupbæk. 

9. A20 status Aktuel forhandlingsstatus og implementeringsstatus. Drøftelse 

af indhold og perspektiver 

 

Orientering omkring status. 

10.Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Et punkt på næste dagsorden omkring Trainee, en opfølgning 

på det sidste møde og en status. 

 

Spørgsmål i forhold til lejrskole-situationen for 8. årgang der 

aflyses.  

11.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


