
24/2-2022 Fredericia  

Dagsorden til TR-møde torsdag den 24.2.2022 

Afbud fra: LG, AT, 

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af 

referatet 

TR møde 20.1.22 

Referat:  

Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Corona Status 

Referat: 

Sygdom og ferie. Der har været henvendelser omkring erstatningsferie og ka-

rensdage. Flere har været syge inden ferien begyndte og får erstatningsferie. 

Flere er blevet syge i ferien og tæller karensdage. Nogle meldt sig syge første 

feriedag. Man skal ikke melde sig syg 2 gange, så er man syg inden ferien -> 

ikke melde sig syg igen. Lægeattest/friattest.  Hvis der opstår problemer kon-

takt kredsen. 

Onlinemøder: Hvad kan vi tage med af gode erfaringer, kan det være med til 

fleksible løsninger.  

Arbejdsskader: Corona stadig arbejdsskade og skal meldes som arbejdsskade 

Anmeldes. Kredsen har den i første omgang. Medlemmerne skal henvende sig 

hvis der efter ½ år er senfølger, derefter sender kredsen det til DLF centrtalt. Vi 

anmelder hellere en gang for meget. 

Debat omkring hvor man er blevet smittet, det kan være svært at sandsynliggø-

re at det er foregået på jobbet. 

Afgangsprøver: Der er kommet en vejledning ud, man må skære i pensum. 

Det er i sidste ende den enkelte lærer og leder der har ansvaret for pensum. 

Opgave ift. at være censor og forholde sig til de forskellige opgivelser. Elever-

ne skal behandles rimeligt og have en fair prøvegang. Der ønskes en fælles 

kommunal tilgang til det.  

Opgivelser kan evt. gå igen flere gange end foreskrevet. Evt. fælles dokument 

så både lærer, censot, ledelse har noget at forholde sig til. 

TR og leder (+ evt. udskolingslærere) kunne mødes og forventningsafstemme. 

Per bringer videre til Magnus.  

 

Aflyst valgfag eksempler på løsninger: Valgfag forlænget med 1 time i ugen. 

Valgfag samlet i blokdage. Valgfag forlænget for 8. og 9. årgang. 7. årgang 

kører efter alm. skema. Forlængelse af skoledag. 

Andet: Der er stadig testpersonale på skolerne, de er ansat til 31/3.  

3. Generalforsam-

ling 2022 

Status, valg og opgaver 

Referat: 

Der er udsendt materiale, det skal hænges op senest fredag d. 25/2 for at over-

holde fristerne. 

Ombygninger gør, at vi skal være i et andet lokale end vi plejede, stadig i Fre-

dericia Idrætscenter i ADP loungen. 

Det er en valggeneralforsamling og alle genopstiller, det skal dog ikke afholde 

andre interesserede i at stille op, kontakt gerne Per hvis du har lyst til at høre 

mere. Hvis man stiller op skal det meldes senest 10 dage før.  

Hvis man ønsker at stille op som eks. Formand og ikke bliver valgt, går man 

ikke automatisk videre til næstformand og delegerede, man skal melde ind på 

det man ønsker at stille op til, man må gerne stille op til alle poster.  

TR er medansvarlig for valghandlingen. TR møder ind 15.45. 

Tilmeldingslister ønskes retur 3/3 grundet tilmelding til Fredericia Idrætscen-

ter. 

Det lægges mere vægt på den sociale del på generalforsamlingen i denne første 



generalforsamling efter 2 virtuelle generalforsamlinger.  

4. Fr.odde skolen  Status 

Referat: 

Der har været afholdt et møde med politikere og medarbejdere, forældre og 

elever fra skolerne Ullerupbæk og Frederiksodde. Forvaltning ønsker Bøge-

skov valgt. Implicerede skoler ønsker parkeringspladsen. Der skal ændres i 

lokalplanerne for at sætte pavillionerne op. Skolerne anbefaler at løsningen 

lægger sig så tæt op af den permanente løsning. Fredericia Lærerkreds arbejder 

for at alle medlemmer får de bedste arbejdsforhold. Der træffes afgørelse 

10/3. Det er meningen, at løsningen gælder for de næste 5 år. Der forventes 50 

flere elever på Frederiksodde skole de kommende år, pladsproblemet forsvin-

der ikke.  

5. A20 og skole-

årets planlæg-

ning 

Skoleplan og generel status på skolerne 

Referat: 

Personale: Der er ikke nogen i overtal i nogen af de 5 distrikter. Der kan fore-

komme interne forflyttelser. Evt. ansættelser til Fønix-klassen og tale-høre 

klassen sker fordi der skal foregå uddannelse forinden.  

Må man afskedige en lærer fordi man ikke har brug for hendes kvalifika-

tionerne? Ja i princippet, men der skal afsøges på alle arbejdspladser i hele 

kommunen inden. Det er ikke realistisk at dette sker. 

A20 feb/marts i årshjulet: Drøftelser mellem leder og TR og kommende sko-

leår. Distrikterne sætter sig sammen og drøfter tankerne om skoleplanen. 

Tilbagemeldinger:  

• Der er for mange kommunale indsatster/projekter. KRAP. Legende læ-

ring. Kompetek. Attraktiv udskoling. Der er ikke så meget plads til at 

den enkelte afdeling og skole beslutter fokusområder.  

• De kommunale projekter der er tiltaler mine kolleger mere end de der 

tidligere har været. Fx kompetek. Det var ikke nødvendigvis projekter 

vores leder ville sætte i gang. 

• Med skoleplanen bliver det synligt, at der er så mange projekter. Drøfte 

med ledelsen om der overhovedet er plads til egne lokale projekter med 

så mange ”oppefra”. Når et projekt forsvinder kan et andet måske starte 

op. 

• Vores ledelse har blik for at alle de projekter der allerede er i gang op-

tager pladsen for lokalt projekt, det er der ikke plads til.  

• Vi er med i processen omkring skoleplanen. Der er ikke plads til egne 

projekter grundet de kommunale. 

• Ved næste vidensdelingsmøde skal det tydeliggøres at der ikke er res-

suorcer og arbejdstid til egne. Hvor er der plads til selvstyringen? Hvis 

lokale projekter kunne det være ønskeligt at medarbejderne inddrages. 

Elevrådet kunne være en aktiv medspiller.  

• Der er nok plads til at tilpasse områderne lokalt.  

6. FH trekanten Orientering og status på FH fredericia 

Referat: 

FH Trekanten. Vejle, Kolding, Fredericia. Der er etableret afdelinger i Vejle og 

Kolding. I Fredericia er der ikke endnu da ingen har ønsket at være formand. 

Hanne Ellegaard fra Socialpædagogerne Lillebælt og formand i FH Trekanten 

er også formand for FH-Fredericia. Der kommer 1. maj arrangement. Haltende 

start. Der kommer en fælles indsats i FH region syd omkring rekrutering af 

veldfærdsmedarbejdere. Vi er med for at have fokus på lærernes arbejdsvilkår i 

FH arbejdet.  

7. TR 112 Program mv. 

Referat: 

Onsdag d. 6. kl. 15.00 til torsdag d. 7. kl. 13.00. på Fuglsang. 

Oplæg og øvelser i forhandling og argumentation ved konsulenter fra DLF. 



Fokus på psykisk arbejdsmiljø og afsat plads til AMR kan mødes.  

AMR-møderne på kredsen er lukket ned da Kommunen har taget opgaven, men 

der har ikke været afholdt møder. Fredericia Lærerkreds ønsker at varetage 

opgaven.  

Ærgerligt TR-112 blev aflyst med så kort varsel. Det var pga Corona restrikti-

oner 

8.   Referat: 

9. Til og fra sko-

lerne 

 

Referat: 

• AKT-medarbejdere får kendskab til børn der virkelig har det skidt, det 

påvirker medarbejdere meget. Der savnes et sted/en mulighed for at 

få sparring/supervision/komme af med det, for at kunne navigere i det.  

• Flere og flere lærere bliver presset af at vente på at der er tid ved 

PPR, børnene reagerer, både dem der har det svært og deres klasse-

kammerater. Der er stor udskiftning blandt personalet i PPR.  

• Debriefing, psykologsamtaler og evt. AKT-grupper kunne være løs-

ning til lærere der skal rumme børnenes skæbner. Kredsen samle viden 

og erfaringer og bringe dem til Magnus for at drøfte løsninger.   

 

• Trivselsmåling er sendt ud. Opfordring til at få udfyldt den, jo flere der 

udfylder, jo større grundlag. Målingen er ikke målrettet skoleverdenen, 

den tages op efter udfyldelse. Hvis der er problematikker -> tages det 

op lokalt og der kommer flere undersøgelser. 
 

• Julegaver: Der må ikke længere købes lokale julegaver, man får en fra 

kommunen.  
 

• TRIO-konference: 10. maj. Har påtalt, at det ikke er smart for skole-

verdenen. Der skal arbejdes med medarbejder og ledelsesgrundlaget.  
 

• MED-Udvalg: Der er udarbejdet videoer der kan bruges til at udvikle 

samarbejdet i MED. 
 

• Nationale test: Lovorslag om at nationale test skal være offentlige og 

bruges som sammenligning. DLF og Skolelederforening: ikke det vi af-

talte. UV-minister: Det er ikke aktuelt, det er en fejl. 

10.Evt.  

Referat: 

 

 

 

  

Mvh.  

Christian Ellekrog 

og  

Marianne Herlufsen  

Fredericia Lærerkreds 


