
Fredericia  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d.18.11.2021 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 28.10.21 

 

Referat:  

Godkendt uden bemærkninger. 

2. Kommunalvalg 21 Resultat, konsekvenser og strategier 

 

Referat: 

11-10 til rød blok, med al sandsynlighed bliver Sten Wrist 

borgmester, men der er ikke lavet et konstitureingsgrundlag 

endnu. Men umiddelbart peger det i en god retning for os og 

vores muligheder i forbindelse med arbejdstidsaftalen. Vi skal 

i Kredsen arbejde ind i det nye politiske billede, og det går vi i 

gang med når det tegner sig.  

3. Kongres 21 Orientering 

 

Referat: 

Man havde grundlæggende forsøgt at ændre på formen og 

ikke mindst den måde hvorpå kongressen forgik på. Der var 

lagt op til en langt større debat mulighed, som rigtig mange 

benyttede sig af. 

Man vil som forening forsøge at udarbejde en inklusionstjek-

liste, som man kan benytte til at se på den indsats og de mu-

ligheder man som lærer/skole har i forhold til dette område. 

Dette vil ligeledes blive udarbejdet i forhold til kreds- og 

landsniveau. 

Der blev beluttet en række mindre vedtægtændringer.  

Hovedstyrelsen havde ønsket at få indskrevet digitalisering i 

principprogrammet, dette var dog ikke en mulighed.  

Kontingentet til den centrale del af foreningen hæves med 10 

kr. om måneden.  

 

4. A20 De næste skridt i årshjulet. Indsend gerne en fil med skolepla-

nen til kredsen inden mødet. Konkret vidensdeling af skole-

planer og opgaveoversigter. 

 

Referat: 

Der er gennemgået eksempler på skoleplaner og opgaveover-

sigter. Grundlæggende er der tale om et højt niveau på opga-

veoversigterne, de er ofte individualiseret, så den enkelte reelt 

har mulighed for at tage en dialog omkring den.  



Skoleplaner udsendes til TR til inspiration. 

5. Evaluerings- og bedømmelsessy-

stem 

Politisk forlig. 

 

Referat: 

Vi er ikke i mål, men vi er på vej et stykke i den rigtige 
retning.  DLF har været med fra starten i arbejdet 
sammen om skolen. Før, under og efter forhandlinger-
ne har og er DLF været inddraget. Der er en lang im-
plementeringstid, de nye test er klar i 2026. Det er uvist 
hvad vi skal i tiden frem mod de nye test træder i kraft. 
Det er sandsynligt, at der stadigt er nationaletest i for-
året 2022 
Prøvetest er pt lagt ud.  
 

6. Corona Desværre tilbage igen. Aktuelle problematikker. 

Referat: 

Der er store lokale udbrud, vi mangler testmuligheder 
lokalt ude på skolerne. Svære arbejdsvilkår. Vi er ud-
satte som medarbejdere, mange bruger meget (fri) tid 
på at blive testet. Manglende fælles udmelding i kom-
munen.  
Der er pt. 6 podere ansat i kommunen. 
Vi presser på for testmuligheder for elever og ansatte 
på skolen sammen med BUPL. 

7.   

Referat: 

8.    

Referat: 

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Der er kommet en medlems undersøgelse ud, hvis man 
ikke har fået den, så bed medlemmerne henvende sig 
på kredsen. En ofte forekommen fejl er forkert mail-
adresse 
Fredericia kommune har fået 3,4 mio kr. i "udsatte" pul-
jen. Kommunen/BSU skal søge om pengene til 2022 
Der kan søges på co-teaching, turboforløb, prøveforbe-
redelse frem mod prøverne 2022. Dog skal dette fore-
gå udenfor "normal" skoletid. Pengene fordeles efter 
hvor mange ikke ud. parate der er på skolen.  Når pro-
cessen går igennem bliver pengene fordelt ud på sko-
lerne ud fra andelen af ikke udd. parate elever. Indsat-
sen går ikke kun til overbygningen - pengene skal gå til 
udsatte børn og unge, der har tabt meget på nedluk-
ning.  
 
Kredsen sender et spørgeskema ud til TR, hvilke mel-
lemformer er der ude på de enkelte skoler. Der med-



følger en vejl. ift. hvad der er mellemformer.  
Der er udsendt indbydelse til julefrokost og næste TR 
møde, husk ændret tidspunkt. 
 

10.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


