
Referat KS-møde 26.01.15 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering 

 Formanden orienterede blandt andet om: 

 Der er pt 12 ubesatte stillinger i kommunen, samt 10 stillinger besat med ikke-
uddannede. Det oplever vi som et problem.. både for os som forening, men 
især for kommunen og kvaliteten af vores undervisning. Hertil skal lægges en 
stor usikkerhed fra enkelte skoler i forhold til resurser. En ordentlig aftale vil 
kunne gøre det mere attraktivt at søge til Holbæk 

 Der er en del udfordringer på UU-området (konstante strukturændringer, 
nedskæringer i stillinger, ringere serviceniveau, ændrede og forringede 
lønforhold og mangel på resurser) – derfor skal der under det forpligtende 
kredsarbejde oprettes lokale aktiviteter for UU-folkene – der er allerede så 
småt startet aktiviteter på tværs. Formanden har taget initiativ til et møde i SPT. 
Senere vil PPR-netværk sandsynligvis også komme til 

 Kredsudsendelse nr. 10 omkring APV-indsigt på alle skoler. Vi foreslår en samlet 
forespørgsel til skolechefen asap 

 Udvalget for Børn har igangsat en distriktsundersøgelse i kommunen hvor vi 
deltager i det videre arbejde (JR, TB og AWH). Det foranledigede en snak om de 
skemaer der er sendt/ikke sendt ud/modtaget/ikke-modtaget .. og især 
værdien af dem ..  

 Der er kommet et forslag til ændringer af vores principprogram – det skal læses 
snarest muligt – formanden sørger for at alle får det ud til gennemlæsning 

 De kommunale omstillingsgrupper – skolechefen får tre navne 

 Formanden orienterede om forskellige henvendelser og skrivelser – herunder 
ændringer i DLF´s struktur fx kongres hvert andet år, færre personer (2) i 
hovedstyrelsen og mulighed for at lave to-årlige generalforsamlinger i de lokale 
kredse 

Kasserer orienterede 

 Revisionen er undervejs og opdager et par nye ting undervejs (ny revisor 
undervejs). Det vil betyde nogle praktiske ændringer, så vi gør tingene på den 
rigtige måde. Det tages op på kontormøde og næste KS-møde 

Pkt. 3 Arbejdstids-tema (max 60 minutter) – herunder også pkt. 4 

 Vi skal have en åben og fri drøftelse af de muligheder og udfordringer vi står overfor – 
de muligheder og ønsker kunne fx være 
 

 Opgaveoversigt i TRIO+ 
o Lader til at kunne bruges allerede nu 
o Hvordan får vi lederne til konkret at afsætte tid til opgaverne så vi ved 

hvad der forventes og i realiteten kan nås 
o Forventningsafstemning mellem lærere og leder (den pligtige drøftelse) 

 Aftale som i Ballerup (31-9) 
o Her har lærerne 375 timer som de selv styrer – hvad skal der ligge i den 



pulje og kan lederne bruge af den? 

 TR-vilkår 
o skal forbedres med større grundpulje og differentieret tid efter antal 

lærere på skolen 

 Kigge på alle lærernes mange opgaver under et – hvad kan vi fjerne, ændre for 
at skaffe mere tid til forberedelse – hvordan dæmmer vi op for tilførsel af nye 
opgaver hele tiden? 

 Maximalt uv-time-tal fx 800 

 Fleksibiliteten skal øges og/eller tydeliggøres uden at genindføre det 
grænselæse arbejde (loft på tid til opgaven) 

 Mere og bedre samlet forberedelsestid 

 Sikre mere/den fornødne tid til videre- og efteruddannelse – ikke kun den tid 
kurset tager, men også tid til forberedelse, opgaveskrivning osv 

 Hvor kan vi hente noget tid? 

 Kan vi forbedre de nuværende vilkår uden en aftale? Hvordan? 
 
Strategiske overvejelser 
 

 Hvad kan vi få igennem og hvad kan vi ikke? 

 Hvad går vi efter, hvor giver vi os og hvor skal vi stå fast? 

 Hvad er vigtigst for os og hvad er ikke nødvendigt? 
 
Andre overvejelser 

 Mængden af nye opgaver er konstant stigende og de nuværende har det med 
at svulme op i omfang (fx elevplaner) – hvad gør vi ved det? Hvordan tydeliggør 
vi det? 

 Lærerjobbet er vel oprindeligt grænseløst, empatipræget og ikke ud fra en 
lønarbejdermentalitet – en lærer har vel egentligt aldrig helt fri – det har vi 
pludselig nu? 

 
Hvordan kunne en aftale se ud? Her er Jespers umiddelbare eksempel på nogle simple 
aftalemuligheder 
 

 Max 800 timers undervisning på et år 

 En faktor på 0,5 time pr. uv-time og tiden kan skemalægges helt eller delvist – 
ikke skemalagt forberedelsestid disponerer læreren så selv over i forhold til 
placering – forberedelsestiden skal være samlet men over flere dage 

 Al tilstedeværelse skal tælle med i arbejdstiden og arbejdsdagen skal være 
sammenhængende 

 Tydelig og klar opgaveoversigt i TRIO+ med angivelse af antal opgaver og tiden 
til disse (der hvor det overhovedet kan lade sig gøre!) 

 Fælles forståelse af den måde vi skal planlægge skoleåret på (årshjul fx) 
 

Pkt. 4 TR-vilkår 



 Hvad ønsker vi til den 3/3 – se ovenfor 

Pkt. 5 Generalforsamlingen – vedtægtsændringer samt beretning – hvordan gør vi? 

 Vi foreslår flg. ændringer til de nuværende vedtægter: 

 7 medlemmer i kredsstyrelsen i stedet for 8 

 TR-suppleanten ændres således, at der fremover evt. kan vælges en 
suppleant hvis de lokale forhold gør det muligt/nødvendigt 

 Andre ændringer skal afvente evt. ændringer i DLF’s vedtægter 

 Sagsbehandler laver et tekstoplæg til næste møde 
Gordon kan ikke komme, men det kan Per Sand og han skal på tidligt, altså kl. 16:30 og 
er så på i en times tid, hvorefter GF genoptages. Lokaler mm skulle være på plads 
og/eller undervejs – spisningen vil blive skubbet til kl. 19:00 af samme grund. Debatten 
om beretningen vil så blive taget efter spisningen. 
Vi drøftede evt. ændringer i måden vi laver beretning på som en konsekvens af den 
ændrede struktur i styrelsen. Formanden sender første udkast ud og så kommenterer 
vi frem og tilbage til vi har et endeligt resultat 

Pkt. 6 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev. 

  AMR mødet den 7/4 

 TR regionalt i Køge 2/2 

 Udskolingsmødet 29/2 kl. 16:30 (ostemad og kaffe) 

 Nyhedsbrev undervejs 

 Hjemmesiden er forhåbentlig i luften til GF 

Pkt. 7 Evt. 

 Der er en ny elev-trivselsundersøgelse på vej fra UVM i forbindelse med reformen. Den 
er mildt sagt ubrugelig og hårdt sagt tendentiøs på den forkerte måde. Formanden 
tager kontakt til DLF (Bjørn) 

 


