
Fredericia d. 10. 3. 2022 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 10.3.2022 12:30-15:00 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kredskontoret 12:30-15:00 

1. Godkendelse af referatet TR-møde 24.2.2022 

Referat:   

Det er godkendt uden yderligere kommentarer. 

2. Generalforsamling En gennemgang, endelig opstillingsliste og dagsorden.  

Gennemgang af opgaver for TR på GF 

 

 

Referat: 

Der er udpeget valgansvarlige TR’ere for afvikling af valget. 

Det er er Povl, Anders H, Hanne og Carsten samt Vibeke.  

De bliver instrueret i forhold til selve valget i stemmeoptæl-

lingen.  

Vi har et mål om at holde GF2022 inden for en to timers 

grænse. Så den formelle del ikke fylder mere end højest nød-

vendigt. Man skal huske at man som TR møder ind kvart i 

fire. Altså et kvarter før afviklingen.  

3. Medlemsundersøgelse Væsentlige nedslag i den interne DLF undersøgelse for med-

lemmerne. Hvor ser vi de vigtigste udviklinger, og hvor skal 

vi lægge vores arbejdskraft og indsatser i forhold til tilbage-

meldingen.  

Stemmer der overens med Jeres vurdering af dagligdagen? 

 

Referat: 

De punkter hvor vi i Fredericia skiller os negativt ud er på 

områderne: 

Vold og trusler – der er flere oplevede tilfæde end landsgen-

nemsnittet.  

Klassestørrelser – De er for høje. 

De fyssiske rammer – De er ringere end landsgennemsnittet.  

 

Nogle af de andre interessante parametre er: 

Stor tilfredshed med foreningen, TR, Kreds og hovedforening.  

Sammenhæng mellem tid og opgaver er markant bedre, men 

stadig 44% det mener det ikke hænger sammen. 

 

Dokumentation omkring elever med vanskeligheder fylder alt 

for meget, eller den opleves som formålsløst. Der er for store 

klasser og dermed for mange opgaver for den enkelte elev.  

 

Derudover en debat omkring hvilke områder der presser på 



skolerne.  

- Udredning og PPR hjælp. 

- Mellemformer og mulige udbud. 

- Forældrehenvendelser og tidspunkter.  

 

 

4. Lokalløn Drøftelse af hvilke indstillinger vi skal sende til forvaltningen 

i forbindelse med lokalløn. Vi laver et lille gruppearbejde, 

hvor man dels skal prioritere og komme med ideer til lokal-

løn. 

 

Referat: 

Der er lavet gruppearbejde i forhold til udleveret materiale. 

Det er indsamlet og bruges som input til den samlede indstil-

ling. Indstillingen sendes inden start april. Grundlæggende er 

der enighed omkring at se på de tillæg der rammer alle og 

flest mulige.   

5. Frihedsforsøg og omlægning af 

timer til to-lærerordning  

Orientering og seneste nyt på dette.  

 

 

Referat: 

I første omgang stod tilladelse til at konvertere understøttende 

undervisning til to-lærer ordninger til at udløbe, hvilket betød 

man ikke i næste skoleår kunne arbejde med forkortelse af 

skoledagen. Den er nu ændret den belsutning og man kan fort-

sætte de ordninger man har etableret på matriklerne.  

Det af statsministeren italesatte frihedsforsøg blev drøftet, vi 

vil arbejde for at skoleområdet kunne komme med i forsøget i 

Fredericia. 

6. Trainee Orientering omkring status. 

 

Referat: 

Der blev givet en status på situationen omkring ansættelses-

forholdet for trainees. Det åbner en række af spørgsmål og 

problemer omkring ansættelse i faste stillinger og overtallige 

på skolerne. Lederne tager en drøftelse med trainees om deres 

planer i forhold til fremtidig ansættelse. Derudover skal der 

ses på hvordan at trainees fremadrettet ansættes, så intentio-

nen med trainee aftalen også afspejles i mulighederne efter 

endt uddannelse.  

7. TR112 Program og gennemgang. 

 

Referat: 

Udsat 

8. Aktuelle sager Kort info omkring FOS og Bøgeskov, Lejrskoledebat,  

Referat: 

Den endelige beslutning omkring placering af Frederiksodde 

er blevet til parkeringspladsen på kommunikationsvej. Det er 



den bedste løsning for de fleste af vores medlemmer. Det be-

tyder også at man ser på evt. pavilloner til faglokaler på Nørre 

Allé. 

Der er opstået en lejrskoledebat blandt forældre, som er løftet 

til politisk niveau. Som især handler om muligheden for lejr-

skole i udlandet. Der er ikke nogen afgørelse om man ændrer 

beslutningen i forhold til rejser til udlandet. Det er stadig mu-

ligt at foretage lejrskoler indenfor Danmark.  

9. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

10.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


