
Fredericia d. 28.4. 2022 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 28.4.2022 12:30-15:00 

Afbud fra: TJ,  PB, LG,  

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kredskontoret 12:30-15:00 

1. Godkendelse af referatet TR-møde 10.3.2022 

Referat:  

Ingen bemærkninger. 

2. Inklusionstjekliste Der er udsendt spørgsmål i forbindelse med dette. Der er en 

fælles opsamling, som Mette og Katrine står for.  

 

Referat: 

Drøftelse i distrikter, herefter tilbagemelding til Mette og Ka-

trine. Det der er drøftet sendes til Mette og Katrine.  

3. Arbejdstidsaftale  Info og perspektiver fra KS. Hvor ser vi det bevæger sig hen.  

 

Referat: 

Selve processen er i gang. I KS mener vi ikke at vi vil lave en 

aftale på et højere timetal end 733.  

Den nuværende aftale gælder for næste skoleår, hvis aftalen 

skal opsiges skal det varsles 6 måneder før.  

Drøftelse.  

4. TR-112 Evaluering og tilbagemelding. Ønsker til emner temaer vi 

tager op.  

 

Referat: 

Fint at få inblik i AMR/TR ´s opgaver.  

Ideer til emner fremadrettet:   

Inklusion i et bredt perspektiv 

- Et lille emne, ”Den svære samtale”  

TR112 er d. 19.-20 januar 2023 

Hvis det ser ud til arbejdstidaftale – så er det oplagt.  

 

5. Frihed på velfærdsområderne Hvad kunne og vil det betyde for os. Hvor er de vi skal pege 

på retninger? Vi laver et distriktvist gruppearbejde omkring 

dette, hvor vi peger på muligheder og begrænsninger lokalt.  

 

Referat: 

Kort oplæg CE og herefter drøftelser i distrikter. Samlet set 

vurderer de to kommuner, der har været i gang, at det har væ-

ret positivt.  

Ønsker vi det i Fredericia?  

Tilbagemeldinger fra drøftelserne.  

 

6. Modtageklasser og undervisning På nuværende tidspunkt er der et lovforslag omkring ændring 



af ukrainske flygtninger i forhold til denne indsats. Vi tager seneste status på området. 

 

Referat: 

Der er pt 2 modtageklasser, 12 elever på Høgevej og 1 på 

Fjordbakke.  

På Høgevej er de udfordret af at der er en håndfuld der er 5,5 

år. De mangler folk til at varetage de opgaver, medarbejderne 

der nu er i modtageklasse, før har løftet.  

 

7. Visioner for Fredericia kommu-

ne. Samt ledelses- og medarbej-

dergrundlag.  

 

Der arbejdes kommunalt på en mere overordnet retningsmæs-

sig ledelse. En status og opdatering på dette.  

 

 

Referat: 

Nyt medarbejder- og ledelsesgrundlag. 

”Vi gør det for Fredericia” 

”Vi gør det fællesskabet”  

”Vi gør det ordentligt” 

Der har været afholdt arrangement om udarbejdelse af Vision 

for Fredericia 2032. Medarbejdere, ledere og borgere kommer 

med input og herefter politikkerne.  

 

8. Aktuelle sager  

Referat: 

Meddelselser:  

Der er ikke valgt ny TR på Taulov – derfor er Per Breckling 

som FTR  TR for afd. Taulov fra på mandag. 

 

9. Til og fra skolerne 

 

Referat:  

Særlig feriegodgørelse 

- Pr. 1. maj 2022 – aprilløn. Får vi 1,15 % udbetalt. Det er 

for 12 måneder.  Overenskomsbestemt.  

 

- Pr. 1 juni (majløn), udbetales 1 % af 9 måneder (Ferielov)  

- Pr. 1. september, (augustløn) udbetales 1 % af 3 måneder 

(Ferielov)  

 

Fritvalgstillægget er steget pr. 1/4 2022, man kan vælge af få 

det sat tillægget ind på pensionen pr. 1/10 – man skal give 

kontor (lønudbetaling besked, hvis man vil det)  

 

Vores direktør for Børn og unge, rykker til beskæftigelse og 

velfærd – så vi skal have ny direktør igen. Det er lidt frustren-

de.  

10.Evt.  

Referat: 

 

Med venlig hilsen 



 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


