
 

 

Fredericia 16.6.2022 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag d.16.06.2022 kl. 15.00 

Afbud fra:  LF, CB, LG, TJ,  

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 15.00 -17.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 19.5.22 

Referat:  

Referatet er godkendt uden bemærkninger.  

2. Skoleårets planlægning, herun-

der opgaveoversigter mv. 

Sidste nyt og opfølgning fra sidste TR møde. PPR, 80% an-

sættelse og Trainees 

 

Referat: 

Man er godt klar over at der er enorm lang ventetid i forhold 

til PPR, og der er politisk opmærksomhed på dette.  

I forhold til mellemformer og visitationen til Frederiksodde, 

pågår der lige nu overvejelser omkring hvordan dette kan lø-

ses. Satelitter på matrikler, egen mellemformer, etc.  

I forhold til deltidansættelser er der ikke nogle rettigheder, i 

forhold til om det kan gøres på hele dage. Det afhænger ude-

lukkende af en aftale med den enkelte leder. Men vi kan og vil 

forvente et svar om det kan lade sig gøre eksempelvis på hele 

dage, inden man evt vælger at gå på deltid. 

Der er gået en runde på hvor man er henne i skoleårets plan-

lægning, der noteres kun opmærksomhedspunkter for kredsen, 

hvor der er sådanne.  

- Der er 2 sene opsigelser på Højmosen. Vi er opmærk-

somme på at der vil være en forsinkelse på opgave-

oversigten.  

- Indre Ringvej, der kan på nuværende tidspunkt ikke 

findes nok til de stillinger der er tomme. På nuværende 

er situationen kritisk. Det accepteres at en bhv. klasse-

leder på lærervilkår læser dansk. 

- Taulov – der er store problemer i forhold til at løse 

tysk-lærer opgaven for næste skoleår. 

 

3. Tidsregistrering 2022 Orientering omkring registreringen i næste skoleår 

Referat: 

Der er givet info omkring de nye muligheder for at konfigure-

re i værktøjet på kredsniveau. Vi tilbyder at gøre det for alle, 

fordi vi gør det alligevel. Vi har en forhåbning om at dette 

værktøj kan bruges til at registrere de 733. Vi vil gerne have 

at nogle få melder sig til at registrere: 

Tanja 

Mette  

Povl 



 

 

 

4. Budget 2023 Status, herunder besparelser 

Referat: 

Vi ser ind i et besparelseskatalog som rundt regnet løber op i 

25 millioner kroner på Børn og Unge området. Der har været 

mulighed for at melde ind på LMU niveauer. Vi har på FMU-

niveau valgt ikke at pege direkte på nogle indsatser, da der 

stort set på alle punkter er stillinger for medarbejdere. Vi pe-

ger på kan opgaver fremfor skal opgaver, når der skal spares.  

Derudover er der gennemgået centrale skoletal for Fredericia 

kommune.  

1,21 i indekstal for socioøkonomi.  

5000 kr under gennemsnit i elevtildeling.  

23,3 i klassestørrelse. – 21,3 DK  

Sygefravær blandt lærere 3,36 dage - 4,68 dage DK 

Karakter 7,68 – 7,76 DK 

Tallene bliver udleveret til alle.  

5. KOF Orientering 

 

Referat: 

Der mangler opsamling og aftaler i forhold til en ny MED-

aftale. Der mangler også et ordentlig overblik over oranisatio-

nen og det medhørende MED-system.  

Der er også en meget gammel procedure-aftale, omkring lo-

kalløn, som ønskes ændret. 

Fredericia kommune vil gå positivt ind i dette arbejde. 

6. Sammen om Skolen og friheds-

forsøg 

Orientering 

Referat: 

En orientering omkring hvad vi ønsker at i gangsætte med 

dette samarbejde. Vi vil gerne forsøge at etablere et samarbej-

de, hvor vi kan udveksle meninger og holdninger og dermed 

bidrage til at styrke folkeskolen i Fredericia. 

 

7. Lærerpris Orientering 

Referat: 

En pris oprettet som en anerkendelse af lærernes arbejde for 

trivsel og læring. Man kan sende en indstilling til kredsen, 

som så vil sende denne videre. Den skal sendes inden tirsdag 

d. 21. juni. Se vedlagte indstillingsskema. 

 

8. Til og fra skolerne 

 

Der kan ikke garanteres en realløns stigning, selvom vi gik til 

forhandlinger på det, dette med baggrund i den kraftige og 

pludselige inflation. Der er kun 2 OK perioder siden 1990 

hvor der ikke har været en reallønstigning for DLFs medlem-

mer.  

Der er rigtig mange centralt aftalte kommunale møder, 16 

med 4 for hvert område møder i alt. Det har for stort et om-

fang i forhold til den lokale mulighed for at afholde møder.  



 

 

 

Referat: 

9. Evt.  

Referat: 

10. Opgaver fra mødet - Udsende centrale tal for skoleområdet.  

- Sende indstillingsskemaer med referatet. 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      


