
Referat 01.09.2014 - 9.30 til 12.00 
Mødeleder: AVH | Referent: JN 
Afbud: BE 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering (fast punkt) 

  Formanden 
o Referat fra formandsmødet … en stemningsrapport i den nedre ende af 

skalaen. Historierne fra hele landet er enslydende …. der er langt mellem 
snapsene. Kongressen fylder ikke meget lokalt. Der er der helt andre ting 
der betyder noget. 

o Fra Sjælland på Tværs 

 FTR/TR aftale i Kalundborg 

 Pædagogisk: Solrød har ikke fået borde endnu til deres 
arbejdspladser. I Køge har man hentet eksterne ind til lektiehjælp 
(de har det med ikke at dukke op). Generelt er alle bagud og 
forberedelse er fra dag til dag 

 Arbejdsmiljø 
o To tilmeldte til introkursus for nyvalgte 

 Pensionister 
o Sommertur med godt vejr og udsigt til Kronborg 

Pkt. 3 Skolestruktur 

  Byrådet har indstillet Østre og Hagested til lukning fra juli 2015. Uanset hvad der 
sker, kan det ikke give de 21 millioner. Høringsfasen er nu i gang 

 Vi skal gøre hvad vi kan for at få indflydelse særligt på strukturen/ indholdet. Vi 
skal melde noget ud – om ikke andet at vi vil være spillere i det her, samt at 
tydeliggøre såvel konsekvenser som muligheder. Vi beder politikerne om at tage os 
med allerede nu og på samme tid forsøge at få åbnet debatten op via medierne 

Pkt. 4 Registreringsskemaet 
Noget nyt? Vi har henvendt os til foreningen 

  Vi er ved at undersøge, om en ændret version kan anvendes i GOOGLE-docs og 
Libra-office … 

 En anden mulighed er, at inddrage nogle lærere fra de enkelte afdelinger. 

 JEN prøver at samle op på de muligheder der er, så medlemmer kan få et eller 
andet ud! 

Pkt. 5 Drøftelserne med kommunen den 26/8 

  Nyt (haste)møde berammet d. 16/9 – indholdet det samme, da vi stort set ikke 
nåede noget af betydning 

 LOV409 bliver efter vores opfattelse udfordret kraftigt fra ledelserne rundt 
omkring i retning af fleksibilitet for ledelsens planlægning men ikke for lærernes 
arbejdstid 

 Herudover gav punktet anledning til en del debat og udveksling af erfaringer og 
indtryk omkring arbejdstiden og måden den bliver forvaltet på 



Pkt. 6 Kongressen 

  Er en OverensKomst kongres og det er dilemmaet i forhold til LOV409 der 
automatisk vil overgå til at være en aftale i 2015 

 Ændringer i læreruddannelsen (forslag fra LLom at fastholde en fireårig 
professionsuddannelse) 

 Skoleledernes position i foreningen 

 Strategi i lyset af LOV409 

 Besparelser på lærerkalenderen og pykologtimer fra 5 ned til 4 (forventning om 
øget behov) 

Pkt. 7 TR-kurset 29-30-1 sep/okt 

  Start mandag ca 16:30 med kaffe og middag 

 Besøg fra Bjørn Hansen mandag aften 

 Tirsdag formiddag opgaveoversigter, lønsedler mm 

 Tirsdag efter frokost taler vi arbejdstid, efterfulgt af tur på Røsnæs med masser af 
frisk luft – senere oplæg af ekstern person 

 Onsdag noget om MED og reformen – slutter ved frokosttid og man skal ikke 
tilbage til skolen! 

 Gerne lidt flere gruppedrøftelser undervejs 

Pkt. 8 Arrangementer, nyhedsbrev og hjemmeside 

  TR-kursus (se ovenfor) 

 Nyhedsbrev undervejs 

 Hjemmesiden rettet til 

Pkt. 9 Eventuelt 

  Hvordan forholder vi os til skoleovertagelser? 

 Rene Juncker stopper som direktør 

 Gaveregulativ (internt) 

 


