
(Lettere amputeret) referat af TR-møde d. 28. oktober 2014 

Da jeg ikke kan komme på nettet, bliver det ”bare” et referat. 

Punkt 1: Nyt fra dagens drøftelser med forvaltningen 

- Mødet var rundt om følgende punkter: 

- Udmøntning af midlerne i A.P. Møllers milliard til efter-/videreuddannelse af lærere, 

VOKAL, øget sygefravær, ny ledelses-/skolestruktur, TRs forvaltning af fortrolighed i 

forhold til oplysninger man får kendskab til hos medlemmerne, hvordan skaber man 

mulighed for at overbygningslærerne i større omfang kan bearbejde skriftlige 

afleveringsarbejder, ”skylde timer-problematikken”, muligheden for at lave et ”fælles 

pædagogisk råd” med deltagelse af forvaltning, ledere, kreds og lærere.   

 

Punkt 2: Høringssvar fra MED og kreds 

- Høringssvarene lægger vægt på, at der er tale om en kunstig opdeling af skolevæsenet 

med den nye ledelsesstruktur og at der ikke findes belæg for, at det vil virke. 

 

Punkt 3: Løntjek i uge 45-46 

- Mandag d. 3. og tirsdag d. 4. i tidsrummet fra 15.30-18.00 vil der være mulighed for, at 

medlemmerne kan komme forbi kredskontoret for sammen med Lone Klerke at få 

gennemgået lønsedler. 

- Kommer der mange medlemmer, så gentages arrangementet i ugen efter, hvis der er 

behov for det. 

- TR må og skal gerne stadig give de svar, de kan mht. løn. 

- Lone har gennemgået lønaftalerne for en række skoler, og der vil komme flere. Når hun 

er færdig med sin gennemgang, så vil hun gerne have de pågældende TR’ere til sammen 

med hende at gennemgå den enkelte skole, så der er styr på det. 

- HUSK at det at lønaftalen er rigtig IKKE er det samme som at medlemmet rent faktisk får 

den rigtige løn. Det skal det enkelte medlem i princippet selv tjekke, men kan selvfølgelig 

godt få hjælp/råd og vejledning hos TR/Lone. 

 

Punkt 4: Fravær 

                             Der kom en gennemgang for de forskellige afdelinger .Det ser ud til der er en stigning i  

                              fraværet. Årsagen er manglende mulighed for at nå antallet af opgaver, især  

                              forberedelsen. Kommunen ligger op til en stramning på området. Lederne 



skal stå for sygemeldingerne. 

 

Punkt 5:      Kurser. 

                       TR på flere matrikler. Se bilag 

                        Nyt i organisationsuddannelse. Kurset vil blive slået op i foråret lokalt. 

Punkt 6           Evt 

                          Julefrokost den 5/12 i kredshuset klokken 17 

                           De første TRIO-møder er den 7/11 , Engskovsskolen 

                           19/11  Tuse,  den 26/11 ungdomscenteret og Isefjord. 

                            Kredsformanden udsender de områder der vil blive berørt 

 

                             APV. Kredsen er i kontakt med arbejdsmiljøafdelingen. Hvis de ikke vil være med, laver vi vi 

                              vores egen. Du og AMR hørernærmere. 

 

                                Det er tid til et medlemstjek.  Kontakt Betina. 

  


