
Fredericia 20.1.2022 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 20.1.2022 på TEAMS 

Afbud fra: AT, PSP,    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 9.12.21 

Referat:  

Det er godkendt uden kommentarer 

2. Corona Status, herunder fælleserklæringen 

 

Referat: 

Fælleserklæringen bygger på frivillighed, men der kan være 

tale om at man i sidste ende bliver tvunget til at løse opgaver 

på et andet område. Den er endnu ikke taget i brug i nogle 

kommuner. 

 

Valgfag og eksamen i forhold til udskolingen. Det er presset 

at der på nuværende tidspunkt ikke gennemføres valgfag, og 

ikke er blevet det i nedlukningsperioder. Der er brug for en 

løsning på dette.  

Der er for mange udstikkere på dette. Eleverne er sammen 

under andre omstændigheder, klub, kirke, foreninger osv. Det 

giver ikke mening at man ikke kan gennemføre det, når det 

andet gennemføres indda i skoletiden.  

Hvis timerne udskydes giver det en kæmpe udfordring i at 

afvikle timerne, jo tættere vi kommer på eksamensperioden. 

Der skal være en opmærksomhed på hvad der reelt kan gøres.  

 

Skulle man se på hvordan og hvilket omfang man internt regi-

sterer smittetilfælde? Man bruger ressourcerne forkert ind i 

dette.  

 

Havepladsvej melder om begyndene problemer i forhold til at 

kunne dække undervisningen og klasserne personalemæssigt.  

 

Vi har spurgt ud omkring rengøringsindsatsen og hvor stor 

problematikken er i dette. Der er generelt ikke den store pro-

blematik, men udfordringer enkelte steder. Den samlede op-

samling er sendt til Corona-taskforden i kommunen. Vi for-

venter ikke yderligere tiltag i den forbindelse.  

 

 

  

3. Generalforsamling 2022 Orientering og opgaver 

 



Referat: 

Der er blevet givet en kort generel info: 

Vi afholder det i nye lokaler men stadig i FIC.  

Ønsker man at stille op skal man melde det senest 10 dage før 

afviklingen.  

Det er valggeneralforsamling, alle nuværende medlemmer af 

kredsstyrelsen stiller op til genvalg.   

4. Organisationsændring  Status 

 

Referat: 

 

KUI – proces er sat i gang. Man skal se på om der skal laves 

en selvstændig organisatorisk enhed, som er bredt sammensat. 

Der er tale om en lang proces hvor der er medarbejderinddra-

gelse hele vejen rundt.  

Reorganisering i forhold til Familie Børne Sundhed og Dag-

tilb ud, Skoler og Fritid. Sundhedsplejen foreslåes flyttet or-

ganisatorisk fra FBS til DSF. Grundlæggende har vi den hold-

ning at en bedre mulighed for et tættere samarbejde med PPR 

giver et positivt løft til skolerne.  

 

5. Frederiksodde  Planer, debat og kredsens indsats 

 

Referat: 

Der er informeret omkring proces og forløb omkring mulig-

hederne for at finde mere plads. 

Kredsen har arbejdet på at finde en løsning som kan være 

gangbar for medlemmerne dels på afdeling B og dels i Bøge-

skov.  

Der har været en del ”støj” omkring det også fra personale, og 

man har valgt at gå en runde mere omkring hvilke muligheder 

der er for at udvide pladsen.  

Vi fortsætter arbejdet for at sikre alle medlemmer de bedst 

mulige arbejdsvilkår i denne proces. 

 

6. A 20 Kommunal redegørelse, herunder skoleøkonomien 2022 

 

Referat: 

Den kommunale redegørelse er stort set færdig, så den sendes 

ud på skolerne i denne måned.  

Vi har set på den økonimiske tildeling for 2022, hvor er der 

ændringer, og hvordan ser det ud for skolerne. Vi sender sli-

des ud med det vi har fået præsenteret.  

Derefter er der mulighed for at sætte det lokale arbejde med 

skoleplanen i gang. 

 

7. Registrering af arbejdstid  

Referat: 



Der skal laves en evaluering af arbejdstidsregistreringen, I 

skal nok blive involveret i det.  

Vi har taget den belutning at vi som kreds ønsker at løse det 

anderledes. Vi vil bruge tiden på at registrere opgaveoversig-

terne, så det bliver ens og brugbart. TR skal derfor ikke lave 

registreringen. 

8.  Fondsmidler Socialstyrelsen  

Referat: 

Man har i Fredericia sagt ja til at modtage midler. I den for-

bindelse har vi accepteret hvis nogle ønskede at påtage sig det 

arbejde ind i den indsats, som vil være overarbejde. 

 

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Vi kigger videre på hvordan man gennemfører kursusvirk-

somhed på kommunaltniveau i forbindelse med legende læ-

ring og LAB-stem.  

7. Klasses selvpodning undersøges nærmere 

10.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


