
Fredericia 30.9.2021  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d. 30.9.2021 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 19.8.2021 

Referat:  

Det er godkendt. 

2. Budget 2022  

Referat: 

Budgetforliget er sendt ud. Der har været en forhistorik om-

kring undervisningstimetallet og at det i budgettet skulle fi-

nansiere både indsatser i og udenfor folkeskolen, det gælder 

især borgerlige partier. Vi har som kreds forsøgt at påvirke 

dette gennem både MED-system og i offentlige medier. Det er 

ikke et scenarie i forliget, men et scenarie vi muligvis må for-

holde os til fremadrettet.  

Man har fjernet velfærdsprioriteringerne, det betyder 3-4 mil. 

på skoleområdet. Til gengæld gennemfører man mængderegu-

leringer, som umiddelbart kan betyde personalereduktioner, 

der arbejdes i MED-systemet med at se på den endelige ud-

møntning.  

Renoveringerne af skolerne kører efter en plan der nu peger 

ud i 2027, og som omfatter 4 matrikler. Frederiksodde er der 

afsat midler til men forinden skal der analyses, derfor noget 

usikkert hvilken konsekvens der kommer til at ske. 

Der er afgivet midler til NEST/Delta-klasse, og til analyse af 

melemformer.  

Der er afsat midler til en særlig ungdomsindsats, til STU, til 

10’ende, og desværre også en permanent løsning for 10 Pro.  

Generelt er det ikke et budget vi kan juble over, der er for få 

reele investeringer i folkeskolen, der rykker noget.  

3. Tidsregistrering af arbejdstid TR-udsendelse 33 

 

Referat: 

Det er gennemgået. Der er stor skepsis og den tidsramme der 

er givet dækker ikke denne arbejdsopgave. Det er en voldsom 

stor opgave. TR bedes løse opgaven, når de har mulighed for 

det. 

4. Fælles arbejdstidsmøde A20  

Referat: 

Det er flyttet til d. 27.10 – 2020, Det er væsentligt at der på 

dette møder kommer et bredt billede af hvor aftalen er funge-

rende, hvor det er mindre hensigtsmæssigt osv. Det er et åbent 

forum, hvor I har haft mulighed for at forberede på forhånd, 



men hvor der er plads til forskellige holdninger, både som 

medarbejder og leder.  

5. Corona opsamling  

Referat: 

Vi gider ikke Corona mere. Det er frustrerende der stadig bru-

ges tid på smitteopssporing, når reglerne er som de er.  

6. Kongres 2022  

Referat: 

Det er førstedagen hvor man er inviteret over, man skal tidli-

gere afsted da kongressen starter kl. 9.00, det betyder toget 

afgår 6:23 for at nå det til klokken 9.00. Der vil være mad 

undervejs.  

 

Formanden har gennemgået de punkter der på nuværende 

tidspunkt er på dagsordenen.  

Der er nogle vedtægtsændringer. Der i blandt at der er en ka-

renstid, der ønskes forkortet til 3 måneder. 

Principprogrammet er på i forhold til tilføjelse omkring digita-

lisering. 

7. Underretninger  

 

Referat: 

Der er givet info omkring den enkeltes ret til at underrette. 

Men der er også opfordret til at man lokalt udarbejder ret-

ningslinjer for hvordan og hvornår man sender underretninger. 

Vi opfodrer i den grad til at alle underretninger går gennem 

ledelsen.  

 

En underretning kan foretages af den enkelte lærer, af en 

gruppe kolleger eller sammen med lederen. Vi vil som ud-

gangspunkt anbefale, at man underretter via skolens ledelse 

af hensyn til lærerens fremtidige samarbejde med forældrene. 

Det er den enkelte lærer, som har underretningspligten, men 

hvis læreren har underrettet sin leder, hviler pligten som ud-

gangspunkt på lederen. Når det er den enkelte lærer, der har 

underretningspligten, så bør læreren dog få lederen til f.eks. at 

sende en mail til læreren med en bekræftelse på, at nu er un-

derretningen lavet og sendt afsted.  

 

Såfremt ens leder ikke deler en lærers bekymring og vurderer, 

at der ikke er grundlag for at underrette kommunen, så ligger 

pligten til at underrette hos den enkelte og er ikke opfyldt ved, 

at læreren opfordrer nærmeste leder til at underrette kommu-

nen. Dette er understreget på Ankestyrelsens hjemmeside 

https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-

om/underretninger/fagpersoners-saerlige-underretningspligt. 

8.  Medlemsarrangementer Åbent kursus 

 

https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/underretninger/fagpersoners-saerlige-underretningspligt
https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/underretninger/fagpersoners-saerlige-underretningspligt


Referat: 

Der er informeret om at vi vil forsøge at lave et lidt større 

udbud af forskellige medlemsaktiviteter, så der er mulighed 

for flere for at deltage i arrangementer.  

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

 

I forbindelse med evt. overtallige ressourcer i forhold til per-

sonale, vær opmærksom på at man er ansat i kommunen og 

skolesystemet ikke på matriklen/skolen. 

 

Omsorgsdage gælder i forhold til ansættelsesgrad, dvs. 0,25 

ansættelse som trainee giver 0,25 x 7,4 timer.  

 

Visitations og arbejdspres. Løbende elevindtag skaber ar-

bejdspres på specialområdet.  

 

 

10.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

   


