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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Husk at vi starter til tiden  … formanden var dog forsinket og sulten! 

Pkt. 2 Orientering (fast punkt) 

  Formanden 
o TRIOarbejdet: Der er et meget ringe eller nærmest intet fremmøde fra 

skolefolk til cafemøderne i trio-regi. Årsagen ligger i mangel på tid og 
prioritering af opgaver. Der mangler en afklaring af begrebet ”den 
nødvendige tid til TR-arbejdet”. Vi oplever, at vi allerede nu er løbet tør for 
tid til TR-arbejdet rundtomkring – herudover mangler der en koordination 
af arbejdet mellem den lille og den store TR. Problemet er, at mængden af 
opgaver stiger men det gør tiden ikke – TR er i det man kalder et 
dobbeltpres. Hovedudvalget må kunne presse på (over for lederne) og 
sørge for at der er tid til opgaven og at tillidsfolkene har mulighed for at 
møde op (og at de gør det) 

o Orientering om økonomi (besparelser) 

 Arbejdsmiljø – husk at vi skal til at leve APV 

 Pensionister – der er købt kage 

 Pædagogisk forum: møde om reformen. Hvis man har noget, så send det til TB 

Pkt. 3 Skolestruktur 

  Vi har henvendt os til byrådet i håb om dialog og samarbejde om de kommende 
ændringer 

Pkt. 4 Registreringsskemaet 

  Er sendt ud via nyhedsmail 

 Vi skal bede TR om at få så mange med på skemaet som muligt og gerne få mindst 
tre fra hver afdeling til at gå i dybden med det så vi får et ordentligt 
baggrundsmateriale (belønning kunne være en flaske vin fx) – vi skal have fat i 
lærere med specialfunktioner mv 

 Lige nu har vi ikke et bedre materiale at arbejde med end foreningens skema 

Pkt. 5 Drøftelserne med kommunen den 16/9 

  Arbejdstid 
o Vi har vores liste! 
o Arbejde i pukler kan vi ikke acceptere – vi har som udgangspunkt en 37/40 

timers arbejdsuge 

 TR’s vilkår (se pkt. 2) 

 Områder der bør tages op senere: 
o Arbejdsmiljøet. Sygemeldinger – vi har en oplevelse af, at det er stigende 

og at det er arbejdsrelateret – hvad er meldinger ude fra skolerne? 



o Kan vi få en fremadrettet drøftelse af en bedre udnyttelse af ærernes 
arbejdstid – fx 30 minutters intervaller, længere elevpauser mm? 

o Rekrutteringsproblematikken? 

Pkt. 6 Kongressen | Hvad skete der så? 

  OK15 
o mere i løn 
o dilemmaet omkr. Lov 409 
o konflikt/ikke-konflikt 

 5 årig læreruddannelse på masterniveau 

 Ledernes rolle i foreningen er stadig ikke afklaret 

 Vision, mission og målsætninger 

Pkt. 7 Kontorets indretning og åbningstider 

  Ny kontrakt med vores kopimaskine/printer. Der skulle komme en dims til 
kopimaskinen så vi kan printe ud via iPads o. lign. – fra d. 1/10 

 Arbejdspladser ved at komme på plads – pc er bestilt 
Ændrede åbningstider som konsekvens af de ændrede regler for lærerne - fredag 
lukker vi ned efter 12 og bruger timerne på et andet tidspunkt (eftermiddage 
midtuge), mere flextid til sekretæren mm 

 TR-møderne skal måske ændres, så vi kører fra 14:20/30-16:00 (så er der tid til at 
mingle, tale med Jeanette mm) 

Pkt. 8 Arrangementer, nyhedsbrev og hjemmeside 

  Hjemmesiden opdateres med de ændrede åbningstider 

 Medlemslister skal TR opdatere med mailadresser 

Pkt. 9 Eventuelt 

  

 
 


