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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering, meddelelser mm 

  Formanden 
o Har været til regionalt formands møde med fokus på bla. arbejdstiden, hvor 

der er langt mellem de gode historier – generelt er der en tendens til at der 
lægges mange og flere opgaver ind også i evt. flexpuljer. Fra flere kommuner 
meldes det ud, at det er ved at gå op for politikerne, at situationen ikke er 
optimal (hvis man kan udtrykke det sådan). Der var også snak om foreningens 
indsatsområder i forhold til medlemmerne, det dalende medlemstal pga 
færre lærere, dermed færre indtægter og behov for at nedsætte 
udgiftsniveaet (læs: besparelser). Det sidstnævnte gav anledning til en snak i 
kredsstyrelsen, om besparelser er vejen frem i forhold til den situation vi er i 
nu? Skal vi skære i rådgivning eller i demokratiet – skal vi sætte kontingentet 
op for at kunne fastholde udgiftsniveauet, fordi det er nødvendigt – hvad 
kan/vil vi undvære? 

o Formanden har opgjort fraværet på skolerne på en lidt anden måde end 
kommunen gør og tallene er stigende på 2/3 af skolerne – de tal sendes 
ukommenterede videre til borgmesteren, skolechefen og Nordvestnyt .. skal 
vi fastholde fokus på fraværet eller flytte det over på, at der er en masse 
opgaver vi ikke når og at det er med til at gøre os syge på sigt? Tænk på, hvor 
stort fraværet kunne have været hvis ikke kredsen havde haft et tæt 
samarbejde med kommunen – både centralt og lokalt via TR på alle 
afdelinger? 
se fx http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Esbjerg/2014/12/07/084120.htm 
Der er ikke udsigt til en officiel APV før til sommer, så vi bliver nødt til at gå i 
gang med vores egen undersøgelse. Beslutning: HJ skema i første omgang og 
måske senere en mere grundig undersøgelse, der også kan inddrage 
inklusionen, samt evt. andre forhold – skemaet skal retur til kredsen senest d. 
12/12 

o politisk debatmøde på Holbæk Teater med emnet ”skolereformen” – mødet 
kom langt hen ad vejen til at handle om lærernes arbejdstid og de vilkår det 
har afstedkommet 

o Henvendelse fra Kundby-forældre omkring køb af skolen – formanden er 
undervejs med et læserbrev og politikernes manglende greb om 
skolestrukturen 

Pkt. 3 Drøftelserne med forvaltningen 10/12 

 Områder til drøftelse, som vi håber at nå 
 

 Praktik 

 Prøveperioden (se pkt. 6) 

http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Esbjerg/2014/12/07/084120.htm


 Opgaveoversigterne og den reelle udmøntning af det – der er stor forskel på hvordan 
de ser ud 

 Overbygningens vilkår opleves stærkt forringede/pressede 

 Hvad med de lærere der har store opgaver der gør, at de ikke når det høje uv-tillæg 
og/eller faktisk har flere opgaver og (næsten) lige så meget undervisning – hvordan 
kompenserer vi?  

 Innovative løsninger? 
o Mere tid til forberedelse/sikring af forberedelsestiden 
o Større fleksibilitet i arbejdstiden 
o For mange skibe i søen 
o Hvor kan vi gøre tingene lettere for lærerne 
o Strukturer på dagen (fx andre moduler, lektionslængder) 
o En slags niveaudelt faktor på opgaverne 
o Pilotprojekter på et eller flere af ovenstående områder – se fx 10 klasses 

måde at håndtere visse ting på 

 Hvordan går vi fra forståelsen for vores problemer til at der rent faktisk bliver 
handlet og er en oplevelse af, at der bliver handlet på dem? 

 Trioarbejdet – vilkårene er for ringe – hvordan får vi den nødvendige tid til opgaven? 

 Andre ting som vi kan se kan være en udfordring/mulighed 
o VOKAL 
o Elevsamtalerne 
o Under alle omstændigheder vil gerne have en større fleksibilitet også selvom 

det er med fuld tilstedeværelse 
o Den der med at tage fat på ”kerneopgaven” på skoleområdet 

Pkt. 4 Kredsens økonomi/budget – hvordan ser det ud/status/fremskrivninger? 

 udsat 

Pkt. 5 Evaluering af fælleskurset i Gilleleje 

 udsat 

Pkt. 6 Fra mødet med BOP om prøveperioden 
Hvad skete der så? 

 Hans orienterede om det første møde med BOP, som i første omgang kun har resulteret 
i et blødt og generelt oplæg – det er vigtigt for os, at få tydeliggjort, at de aflyste timer 
ikke er nok til at dække tidsforbruget til prøverne alene. Der er enighed om, at de 
praktiske prøver stiller yderligere krav til klargøring og oprydning. Vi afventer spændt 
den videre udvikling  

Pkt. 7 Optælling af frikøb i første halvår 

 Hvordan ser det interne regnskab mellem os og kommunen ud? 
Alle bedes opgøre den tid der har været brugt på kredsarbejde i forhold til frikøb udover 
det allerede aftalte og i hvilket omfang, man har været til kommunale ting i sin 
kredsfrikøbstid og om man nogle dage har haft både frikøb og været på sin arbejdsplads 
– husk evt. også den tilstedeværelsestid man har på dagen hvis den er mindre end 7,4 
 

Pkt. 8 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev. 

 Punktet udsat 



 

 GF 

 Nytårskur 

 Medlemsmøde 

 Hjemmesiden 

 Nyhedsbrev 

Pkt. 9 Evt. 

 Vil vi købe en kalender til vores medlemmer – stk. prisen ligger på omkring 15 kr.? 
Umiddelbart siger vi ja – vi forventer en udgift på 5-6.000 kr 

 
 
 


