
Fredericia 27.5.2021 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d. 27.5 2021 kl. 13.30–16.00 via TEAMS 

Afbud fra:  MH, KSD 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 13.30 -16.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 22.4.2021 

Referat:  

Note i forhold til Erritsø og mulighederne for to-

lærerordninger. Det samme gælder Kirstinebjerg afdeling In-

dre ringvej.  

2. Kommunal organisering En kort info omkring hvilken organisering vi fremadrettet er 

en del af, samt høringssvar omkring dette.  

 

Referat: 

På mødet er gennemgået ændringen for den kommunale orga-

nisering. Samt hørringssvarets indhold, og hvordan dette er 

blevet effektueret. Samlet set er der på skoleområdet ikke sket 

den store ændring heller ikke i MED-systemet. Der er dog 

medlemmer i kredsen som nu hører under anden ledelse end 

tidligere.  

3. Arbejdsmiljø Nyt fra AMR-ansvarlige i forhold til arb. miljø seminar, fokus 

på psykisk arbejdmiljø fremadrettet – hvordan? 

 

Referat: 

Line har gennemgået hovedpunkter fra arb. miljø seminar. 

Der vedhæftes slide med det fremlagte.  

Særligt fokus omkring: 

Mere rengøring og budgetønkser i forbindelse med dette. 

Digitalt – Vi ska være på forkant med dette, hvordan det bru-

ges fremadrettet i forbindelse med sygdom, barnet syg etc. TR 

melder tilbage hvis de oplever at der udvikles en anden prak-

sis omkring dette. Fokus på ikke at have fysisk og online un-

dervisning.  

4. Medlemsarrangement Plan om afholdelse af medlemsarrangementer efter sommerfe-

rie.  

 

Referat: 

Der planlægges med et paddle arrangement efter ferien, hvor 

medlemmerne i et turneringsformat, får mulighed for at ud-

fordre formanden og næstformanden i en drabelig duel.  

 

Derudover arbejdes der med et oplæg som kunne kombineres 

med et mere medlemsorienteret tilgang til A20 og den lokale 

udmøntning.  

5. TR-afslutning Info omkring sidste TR-møde inden sommerferien.  

 

Referat: 

TR-afslutningen 17. juni 2021 kl. 15.00 bliver fysisk på kred-

sen, med møde, et konkurrence-element samt efterfølgende 



spisning. Der bliver sendt invitation ud, og der bliver tilmeld-

ning til arrangemenetet.  

6. Covid-19 Udmelding generelt omkring fremmøde i Fa. Kommune. Og 

evt. påvirkning på skolerne.  

 

Referat: 

Vær opmærksom på at fremmødet i Fredericia kommune på 

50 % i forberedelsesugen. Problematik om at alle samles i 

denne uge på samme tidpunkt, tages med til møde med for-

valtning. 

Umiddelbart ikke nogen indmelding i forhold til mødeaktivi-

tet eller andre covid 19 relaterede problematikker. 

7. Skoleåretsplanlægning Opfølning fra sidste møde – evt. med nye tilbagemeldinger. 

 

Referat: 

Gennemgået ansættelser på Kirstinebjerg, der er sagt god for 

det, det er kørt helt efter bogen.  

Erritsø – Bygaden opretter ekstra klasse på 7. årgang 5 i stedet 

for 4. Opbakning fra alle til dette.  

8.  Organisationsgraden Info omkring den lokale organisationsgrad og dlf undersøgel-

se. 

 

Referat: 

Lokalt er vores tilsutning 90%, dog på de kommunale skoler 

94% landsgennemsnit på 92%. Der skal være et vedvarnede 

fokus på at fastholde og rekutere medlemmer. DLF arbejder 

centralt ekstra med rekruttering og fastholdelse af medlem-

merne i den kommende tid 

9. A20 Udvidet info i forhold til de fælles møder. 

 

Referat: 

Gennemgået opmærksomhedpunkter for TR. Slideshow kan 

sendes ud efter ønske.  

10. Trainee Opfølning på status omkring trainee og udannelsen i Frederi-

cia.  

Referat: 

Formanden fortalte om de møder og indbydelser der har været 

i denne foirbindelse. Der skal holdes et fysisk møde på Kirsti-

nebjerg, hvor repræsentanter fra alle matrikler deltager. Der-

duover arbejdes der på et samlet evalueringsmøde med kom-

mune og UCL.  

11.Til og fra skolerne 

 

.  

Referat: 

Kommentar omkring uddannelse og tidsforbruget i dette fra 

Højmosen. 

Husk at hente kalendre på kredskontoret. 

12.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

                          Per Breckling/Christian Ellekrog   


