
Fredericia 19.5.2022  

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d.19.06.2022 

Afbud fra:  CE, PB, KSD,   

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 28.4.22 

Referat:  

Godkendt 

 

2. Skoleårets planlægning Økonomi, stillinger, forflyttelser mv. 

Første og sidste uge af elevernes sommerferie, hvordan arbej-

der skolerne der? Uge 26 og 31 

Trainee:  

Hvem har fået fast stilling på egen skole?  

Hvem fortsætter i 0,25% stilling?  

Hvem har fået job andre steder?  

Udfordringer pt. ? 

Referat: 

 

Runde 

Fjordbakke 

Taulov 4 nye – fastansatte 

Skærbæk 2 nye 

God økonomi 

Uge 26 på skolen ma-ons. To-fr afspadsering. Uge 31 på sko-

len+ internat 

 

Kirstinebjerg 

Bøgeskov ingen nyansatte. 

Uge 26+31 mulighed for individuel forberedelse – alle Kirsti-

nebjerg fri torsdag – fredag (der er holdt møder for det) 

 

Havepladsvej 

Traniee ansat i fast stilling + en i ½ stilling + 1 (ikke ekstra) 

Der er mange aktiviteter i uge 26-31. Problematisk med tid til 

individuel forberedelse 

 

Indre Ringvej 

2 fuldtids, 2 årsvikarer, 2 lærere til taleklasser 

 

Høgevej 

Tidligere fællesmøde torsdag aften for hele Kirstinebjerg. Det 

er afskaffet – ligger i dagtimerne. 

Traniees har fået stillinger på skolen 1 fuld, en ¾ og en ¼. 

Alle efter eget ønske. 



Økonomi samme som i år. 

Modtagerklasserne ligger ved siden af – egen økonomi. 

 

Frederiksodde C+D 

Fri torsdag – fredag uge 26 – timerne er brugt tidligere 

Ansat 2 – ikke nye stillinger 

 

Erritsø Fællesskole 

Uge 26 Man – ons på skolen individuel torsdag – fredag 

Uge 31 på skolen 

 

Højmosen 

3 fuldtidsstillinger + en årsvikar (traniee ansat) 

 

Bygaden 

Ingen nyansatte 

 

Frederiksodde A 

Uge 26 1 ½ dag afspadsering for arbejdslørdag 

Uge 31 teams  

1 nyansat 

 

Ullerupbæk 

 

Presset år for hele skolen pga regnefejl! 

Man-ons på skolen torsdag- fredag individuel 

Uge 31 på skolen 

 

Skolesvinget 

Økonomi: troede de skulle ansatte, men det er blevet til for-

flyttelse eller udlån 

 

Skjoldborgsvejen 

6 færre! 2 flyttes til Nørre Allé. Trainee forflyttes til Nr. alle 

 

Nørre Allé 

Får 3 overflyttelser + forflyttede traniees 

 

Generelt 

Trainees skal af ledelsen indkaldes til en forventningssamtale 

op imod fagfordelingen og næste skoleår. 

 

3. A20 indtil nu og fremadrettet Vidensdeling omkring skoleplanen, samarbejdsmøde, fagfor-

deling, opgaveoversigten mv. 

Vær OBS på at sammenholde opgaveoversigterne med indsat-

serne i skoleplanen, både de kommunale og de lokale.  

 

Referat: 



Runde 

Kirstinebjerg 

Skoleplan: møde ledelse og Tr ´er. Positivt samarbejde – bli-

ver et mere brugbart værkstøj. 

Hvordan får man en diskussion af fordelingen af ressourcerne, 

så det ikke bare bliver alles kamp mod alle? Punkt til næste 

dagsorden. 

Hvis man er på 80%, kan det så lade sig gøre at have en 

ugentlig fridag? Ikke muligt på Kirstinebjerg, men fx i Bøge-

skov. 

Vigtigt at det kan ses, hvis man har nedsat tid. Måske en mu-

lighed, at vi arbejder for, at vi har ret til ugentlig fridag? Men 

det har altid en omkostning for andre også. Vi tager det op på 

KS. 

Drøftelse om opgaveoversigter på hver afdeling. 

Hele distriktet frie hænder til at afprøve skoledagen 

 

Fjordbakke 

Fagfordeling færdig forløbet fint 

Skoleplan i samarbejde med ledelsen 

Opgaveoversigter gennemgås TR og ledelse 

 

Frederiksodde 

Skoleplan gennemgået på LMU – meget omfattende 

Fagfordeling laves i teams – de er lige meldt ud.  

Opgaveoversigter – er lavet og delt ud. Tanja har brug for 

sparring i forhold til, hvad hun skal kigge efter. Se evt. i TR 

udsendelse. 

 

Ullerupbæk 

Skoleplan er lavet i samarbejde ledelse og TR. Har været på 

personalemøde på Nørre Allé og Skjold. 

Fagfordeling på Skolesvinget er godt i gang efter forflyttelser 

Opgaveoversigterne er ikke på vej endnu. Drøftelserne kom-

mer først i august. 

 

Erritsø Fællesskole 

Skoleplan er lavet. Ikke mange tilføjelser udover de kommu-

nale punkter. Handleplan til de enkelte punkter laves først 

senere. Er gennemgået på LMU – kommer på personalemøder 

i juni. 

Fagfordeling færdig på alle 3 matrikler. Opgaveoversigter 

ikke udleveret – kun på Bygaden. Gennemgås med ledelsen.  

 

 

4. Trivselsundersøgelsen 2022 HMU og FMU indsatsområder.  

Vidensdeling af skolernes/matriklernes/afdelingerneds resul-

tater og videre arbejde. 



Referat: 

HMU indsats: mulighed for efter- videreuddannelse  

FMU indsatser:en generel fornuftig balance mellem arbejds-

opgaver og arbejdstid 

Vold og trusler 

 

Alle er i gang med arbejdet.  

 

5. TRIO konferencen Evaluering, herunder perspektiver i forhold til realiseringen af 

medarbejder og ledelsesgrundlaget. 

 

Referat: 

Hvad er fremtidsperspektivet med det nye medarbejder og 

ledelsesgrundlag – hvad kan vi bruge det til?  

Er det for lang tid, der er afsat til det? 

Vi burde have haft grundlaget på forhånd, så vi kunne sætte os 

ind i det på forhånd. 

Fint med gruppearbejdet. Spændende for nogle at snakke med 

andre faggrupper, andre vil hellere bruge tiden sammen med 

egne grupper. 

Der skal være tid til at arbejde med eget TRIO. 

6. Ukraine Status på området. 

Referat: 

Der er oprettet modtagerklasse på Høgevej. Pt 16 elever. 

Underviserne er ansat på vores overenskomst. 

Det er en rigtig modtagerklasse nu. Der kommer elever fra 

andre lande også      

 

7. Senere indkomne sager Budget 2023-2026 

TR udsendelse 06 for aktive medlemmer 

Arrangement – Stand up paddle 

Befordringsgodtgørelse – nye satser 

 

Referat: 

Budget 2023-26. Der skal udarbejdes et sparekatatog på 67 

millioner. Der mangler ca 50 millioner!  

Vores andel skal være 38% svarende til 25 millioner i forsla-

gene.. 

Vi skal kigge på vores ”kan” udgifter. Fx traniees. 

Man kan fx også kigge på ledelseslaget. Hvad sker der med 

renoveringerne af skolerne? 

Der kommer en høringsperiode i september. 

 

Gør evt reklame for Konference for aktive medlemmer (TR 

udsendelse) og faglige kurser næste skoleår. Se dlf.org  

 

Kredsen arrangerer SUP- arrangement den 13/6. Info sendes 

ud. Det er overskud fra Lærernes Idrætsforening, der betaler. 



Egen betaling 150 kr. 

Takster til befordring forhøjes pga stigende priser. Se kreds-

udsendelse nr 41. 

 

8. Til og fra skolerne 

 

 

Referat: 

Problemstilling i forhold til alle de skoleudtalelser, vi skal 

lave til Børn og Familieafdelingen. Vi ønsker tydelighed i 

forhold til hvad, hvorfor og hvordan. Vi vil gerne inddrages 

også i forhold til vores mulighed for at bidrage til opgaveløs-

ningen. 

Meget problematisk at der er så lang venteliste til PPR og 

Frederiksodde. 

9. Evt.  

Referat: 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Line Illum 

      


