
TR-møde – Holbæk Lærerkreds Alle 
 

Tirsdag den 10.03.15 kl. 14.00-16.00 
 

 

Til stede:  

 

 

 

 

 

 

Fravæ- 

rende: 

Ole Kock – BSC2 , Tina Hertz – St. Merløse, Erling Agergaard – Stestrup, Thomas Hornstrup 

– Tølløse, Hanne Kilt– Ugerløse, Elin Mortensen – Undløse, Betina Elmdam– Svinninge,  

Steen Jakobsen – Hjortholmskolen, Annette Volfing Højager – Isefjordskolen,  

Lars – Gislinge, Kim – Kundby, Kirsten Nielsen – Vipperød, Henning Hansen – Ågerup, Hans 

Junker – Tuse, Jakob Dahl – Udby, Allan Nielsen – Bjergmarken, Jesper Nielsen – Østre,  

Mads Nielsen – Kildebjerg, Per – UngHolbæk, Dorthe Johansen – UU 

 

Jens Runge – BKC, Kim Borenhoff – CSU, Tanja Robrahn – Jernløse, Troels – Knabstrup,  

Martin – Jyderup 
 

Pkt. 1 OK 15 
 Afstemningen 

- Det er vigtigt, at vi alle som TR opfordrer til, at medlemmerne får stemt, så der kan komme 

en høj stemmeprocent. 

Det er okay at lokke med diverse "godbidder", hvis den enkelte matrikel kommer op på en høj 

stemmeprocent. 
 

Pkt. 2 Ny struktur på børneområdet 
 - Jens gennemgik oplægget til den nye ledelsesstruktur. 

- Mange TR'ere peger på, at det medføre uoverskuelige og uønskede konsekvenser, hvis den 
foreslåede ændring gennemføres i sin foreslåede udgave. 
- Kredsstyrelsen har møde med Marianne Stentebjerg d. 17. marts i halvanden time, hvor vi 
får forslaget rullet ud og kan stille spørgsmål og kommentere. De udsagn, som er kommet her 
på mødet vil bl.a. blive fremført. 

 

Pkt. 3 TR- aftale 
 Vilkår for arbejdet 2015-2016 

- Vi gik efter 3 ting: 

- Ligestilling af TR'ere (ikke længere skole- og afdelings-TR) 

- Mere tid til den enkelte TR 

- En graduering af tidstildelingen ud fra matrikelstørrelse 

 

Vi har fået alle tre ting. 

Det medfører en forøgelse af den samlede tildeling af TR-tid på ca. 50%. 

Vi skal være opmærksomme på, at hvis OK-resultatet stemmes hjem, så skal vi som TR 

allerede ind og forhandle med skolelederen mht. næste år inden sommerferien. 

Det vil koste noget tid, som vi i givet fald skal have snakket med Stentebjerg/Bo om. 
 

Pkt. 4 TR valget 
 - Der er afholdt TR-valg på flere matrikler og alle skal have valgt en TR inden påskeferien. 



Det ligner genvalg mange steder, men på Sofielundskolen er Allan fratrådt og Trine valgt som 
ny TR. 

 

Pkt. 5 Generalforsamlingen 
 20/3 

Program: 

- Kaffe/kage, velkomst. 

- Per Sand fra Hovedstyrelsen er gæstetaler. 

- Formandens beretning + debat. 

- Vedtægtsændring - antallet af kredsstyrelsesmedlemmer foreslås sat ned 

- Regnskab og budget 

 

Der er absolut SIDSTE tilmelding til spisningen på TORSDAG d. 12. marts. 

Tilmelding til kredsen. 
 

Pkt. 6 Evt 
 - Lidt usikkerhed omkring AMR-valget. 

Det bliver formentlig afholdt i løbet af april måned, men det er andre, som skal tage de 
formelle skridt i den forbindelse. 
- Lidt om medlemskurset, som endnu en gang var en succes! 
- Dorthe orienterede om de vanskelige vilkår, som UU Nordvestsjælland har at arbejde under. 
Der bevilges få penge sammenlignet med andre centre. 
- Projekt for 5.-6. klasser omkring digital sikkerhed. Se link: 
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Nyheder-fra-
Medieraadet/internet_og_mobil/Digital-tryghed-i-skolen.aspx 
- Allan anfører, at netforbindelsen i kredshuset er ustabil. 

 

       

          Referent: Hans 
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