
Fredericia 13.8.2021 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d. 19.8.2021 

Afbud fra: 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 17.6.21 

 

Referat:  

Husk at udsende referat med dagsorden. 

2. Nye medlemmer Materialer fra DLF, lister, nye medlemmer og velkomstmøde. 

Nye trainees. 

 

Referat: 

Vær opmærksom på listerne i forhold til om medlemmerne er 

ansat på din matrikel. Vær opmærksom på at tage godt imod 

de nye medlemmer, og at have fokus på at skaffe nye med-

lemmer. Kort gennemgang af den videre proces med trainees. 

Vi presser på for at lave en opdateret aftale, og en bedre be-

skrivelse af rollerne for og omkring de trainee-ansatte.  

Vi genoptager introduktionen for nye ansatte vi laver i samar-

bejde med forvaltningen.  

3. A 20 Opgaveoversigter, hvor er i. Fokuspunkter til den kommende 

evaluering. Vi har sat en procesplan i spil for det kommende 

halvår. Information til alle medlemmer, hvordan? 

 

Referat: 

Pause tilsyn – timetælleri. 

Antallet af puljer og hvordan de bruges. 

Forholdet mellem undervisning og forberedelse.  

Personliggørelse af opg. oversigten – fælles og individuelle 

opgaver. 

Dialogen omkring arbejdsopgaver. 

Mest positive elementer.  

4. Kongres 2021 Overskrifter, TR deltagelse 

 

Referat: 

Det er muligt at deltage i kongressen en enkelt dag. Man til-

melder sig til Mette. Det bliver enten tirsdag d. 2, eller onsdag 

d. 3. november det bliver muligt at deltage. Nærmere info 

kommer ud. 

5. Budget 2022 Orientering, herunder mulighederne i den politiske aftale fra 

før sommerferien.  

Referat: 

Der har været et par artikler henover den seneste tid, hvor især 

DF og V gerne vil bruge vores uv. timetal til at finansiere ind-



satser i kommunen. Der laves en indsats igennem hovedud-

valget i forhold til at italesætte hvad man kan bestemme poli-

tisk i forhold til aftaler.  

 

Budgettet er udfordret af et mer-forbrug på andre områder, det 

gælder især social og beskæftigelsesområdet. Det giver store 

udfordringer også politisk i et valgår. 

 

Anlægsmidler – der var oprindeligt afsat 340 millioner. Man 

vil på BSU tage endelig beslutning om hvordan de skal ud-

møntes, ny skole/renoveringer. Der er givet orientering om-

kring status på det. 

6. Løn Nyansattes anciennitet, DSA tillæg, Tale-høre tillæg, 750 ti-

mers tillæg (deltid) 

Referat: 

Ancienitets-datoen skal man lige rådgive om at man har tjek-

ket op på. Vi prøver at markere i opgaveoversigterne, hvor der 

er udfordringer. Opmærksomhed på tillæggenen 

7. Corona Aktuelle problematikker drøftes. 

 

Referat:Udsat 

8.  Skolestart, herunder forflyttel-

ser 

Skolerunde og kredsens ide til en ny aftale omkring forflyttel-

ser. 

Referat:Udsat 

9. Til og fra skolerne 

 

Kredsens arrangementer, ny sagsbehandler 

Referat: 

Padeltennis-arrangement d. 6. september, åbent kursus 5.-6. 

november. 

Marianne Herlufsen præsenteret 

10.Evt.  

Referat: 

Muligheden for at omlægge understøttende undervisning, 

elevplaner etc. lægges ud som en beslutning på skolerne. Det 

skal indstilles til kommunalbestyrelsen, men de kommer ikke 

til at lave kontra-ordrer på det. 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


