
Fredericia 9.12.2021 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d. 9.12.2021 kl 15.00 - TEAMS 

Afbud fra: CBJ, PSP,  

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -17.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde  

Referat:  

2. Corona Status 

Referat: 

Det bliver lagt ud til teams at fnde en god og fleksibel løsning 

i det nuværende skema, og finde den bedste løsning under 

omstændighederne. 

Dem som ikke har planlagte timer ind i skemaet, vil skulle stå 

for nødundervisning på skolen. Der er ikke kun tale om nød-

pasning men også nødundervisning. 

0.-4. skal primært have opgaver sendt med hjem, da der er 

udfordring omkring it-værktøjer til online, så der er tale om 

delvis online.  

5.-9. skal have online/fjernundervinsing. 

Senest mandag meldes nødpasningsbehov ind. 

Planlagte korte afslutningsdage fastholdes. 

Man må blande grupperne i nødpasning/undervisning. 

Mere testkapacitet til FOS og til alle efter nytår. 

Udmelding til forældre med centralt udgangspunkt, men med 

lokale variationsmuligheder. Medarbejdere informeres inden. 

3. A20 komunal redegørelse Orientering 

Referat: 

Vi har været til et indledende møde omkring den kommunale 

redegørelse. Der er en række områder der kører videre, men 

også et par områder der er nye.  

Vi har på mødet gennemgået de indsatser der er beskrevet i 

hovedtræk. 

- Ord- og talblinde. 

- Kvalitetsmodel. 

- Trivsel og fællesskaber. 

o Fravær 

o Indsats 

o Undervisningsmiljøundersøgelse 

- DAU 

- Legende læring – der er en tidsramme og aftale på det-

te. 

- Kompetek – vær opmærksm på ressourceforbruget i 

dette. 

- Mellemformer – gælder ikke alle i samme grad. 



 

4. Organisationsændring Nye forslag i høring. 

 

Referat: 

En etablering af en ny unge-enhed, hvor man sætter større 

fokus på KUI arbejdet, og den koordinerende indsats. Der er 

etableret et kommisorie, som kører henover foråret og afslut-

tes til sommer med en evt. organisationsændring. Vi er i dia-

log med de involverede medlemmers TR 

 

Man ønsker at lave en ændring af PPR og sundhedsplejen så 

de fremadrettet hører under skoleområdet og har reference til 

Magnus og ikke under en kommende famile, børne-og sund-

heds chef. Høringssvar udarbejdes sammen med de involvere-

de medlemmers TR 

5. Finanslov  

 

Referat: 

Der skal være en kortlægning af PPR. 

Øget mulighederne for hvornår et barn kan starte i skole. (sko-

leudsættelser) 

Klassemax. På 26 elever i børnehaveklasse til 2. klasse, det 

indfases henover en tre-årig periode.  

Forbedring af læreruddannelsen og antal af undervisningst-

mer.  

6. Nyt bedømmelses- og test-

system.  

 

Referat: 

Gennemgået implementeringsfasen for det nye system, der 

først træder i kraft i skoleåret 26/27. Der udsendes med refera-

tet en beskrivelse af dette det kan også finde på: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-

bedoemmelsessystem/implementering 

 

7. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

8. Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 
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