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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering, meddelelser mm 

  Formanden 
o Praktik – betingelserne er på nuværende tidspunkt uklare. Vi har derfor bedt 

om en snarlig forhandling med kommunen. Der mangler praktikvejledere. 
Ligesom økonomien virker meget usikker – hvad koster det, hvem skal betale 
og hvad er konsekvenserne ude på skolerne? Herudover skal vi som kreds 
sørge for at informere det vi kan til vores medlemmer 

o Trio-møde Tuse – formanden orienterede om mødet der bla. handlede om 
 
KS talte om, at trio-samarbejdet bliver vigtigere under de vilkår vi har nu og at vi bliver 
nødt til at se på hvad vi kan forbedre i de nuværende vilkår og ikke bare tage det for 
givet, at rammerne kan der ikke ændres på – fx de tillidsvalgtes vilkår der er temmelig 
meget forringet, vokal osv 

Pkt. 3 Drøftelserne med forvaltningen 

 Vi skal prøve at se fremad 
 

 Færre pædagogtimer 
o Hvad betyder det for inklusionsopgaven, kontaktlæreropgaven? 

 Kan vi efterhånden nå de mål politikerne har sat op, når der skæres på de 
understøttende funktioner? 

 Sygefraværet – hvad gør vi ved det? Skal vi prøve noget af på nogle skoler? 
o Samarbejdet med ledelsen er meget afgørende her – hvis ledelsen lytter og er 

villig til at ændre på det der ikke fungerer, så fremmes det gode arbejdsmiljø 

 Kan vi se mere innovativt på rammerne og indholdet i forhold til en bedre udnyttelse 
der samtidig øger både kvalitet, effekt og skaber et bedre arbejdsmiljø? Her kan vi 
byde os til og gøre os ”lækre” for vi har viden, indsigt og erfaring til at gennemskue 
hvad der skal til 

 Kan vi på nogen måde skabe mere tid til forberedelse? 

 Det er vel efterhånden gået op for de fleste, hvor meget tid vi har brugt før og hvad 
det betyder lige pludselig at have weekenden fri og at kunne tælle til 40 (både 
positivt og negativt) – hvordan anvender vi den viden fremadrettet? 

 Kan vi analysere os frem til hvad der er nødvendigt og hvad der er overflødigt 
og/eller ikke giver kvalitet – hvad forstyrrer/forhindrer os i at passe vores arbejde? 

 Vores eget vigtigste argument for ikke at fravige Lov409 er, at det kræver en aftale 
med kredsen og det vil politikerne ikke - kan vi, eller er det overhovedet muligt, at 
lave en aftale der giver politikerne og lederne det de vil have: mere for mindre? 

 Nogle af årsagerne til at det er gået/går galt ligger i dårlig forberedelse af dette 
skoleår – bl.a. snakken mellem leder og lærer om opgaveoversigten, indførsel af nye 
tiltag som vokal og synlig læring, implementering af en uklar reform osv – samt at 



man (lederne) fortsætter en 08-tankegang i Lov409-kontekst – herudover oplever vi 
et tab af såvel kvalitet (dårligere forberedelse) og produktion (lærerne arbejder 
mindre end før) som social kapital – hertil skal lægges flere opgaver til den enkelte 
lærer og mindre tid til at løse den 

 Skemalægningen er nu af en så stor betydning, at det bør lægges af den dygtigste og 
mest fremsynede person på skolen (er der et potentiale i at skabe noget uddannelse 
her?) – der skal være sammenhæng mellem kerneopgaven, tiden til den, resurserne, 
rammerne og den måde arbejdstiden bliver tilrettelagt på 

 Vi skal også se på konsekvenserne af det her for eleverne og hvad det betyder for 
kvaliteten af undervisningen 

 Vi skal huske på, at lærerne melder tilbage, at weekenden får arbejdsgiverne ikke 
tilbage 

 
se i øvrigt her:  
http://www.folkeskolen.dk/553265/laerernes-flextimer-bliver-brugt-foer-tid 
 

Pkt. 4 Foreløbig evaluering af vores ændrede struktur i kredsstyrelsen 

  Et – næsten – ugentligt møde fungerer fint og giver en lidt hurtige sagsbehandling 

 En kredsdag om ugen kan opleves ufleksibelt og giver for lidt tid til kredsarbejdet 
sammen med andre – omvendt er det fint at have en hel dag hvor man er frikøbt 
som en sikring for at kunne disponere sit kredsarbejde og ikke kan risikere at blive 
hevet ind på skolen. Det kan dog være uhensigtsmæssigt når man også er TR og kan 
være nødt til at være på skolen om mandagen 

 Vi har ikke været skarpe nok til at holde fat i forholdet mellem alm. KS-møder, tema-
møder og strategi-møder 

 Udvalgene som sådan savner vi ikke 

 Opgavefordelingen fungerer udmærket 

 Der skal være mere gruppesnak på TR-møderne – hvordan har afdelings-TR det med 
den nye struktur? Kan vi som styrelse sammen kvalificere TR-møderne ved fx at 
planlægge møderne i styrelsen mødet før? Vi kan også minde TR om, at huset er 
åbent også når mødet er slut 

 Hænger frikøbsdelen ordentlig sammen? 

Pkt. 5 APV på skolerne 

 Overvejelser 

 Vi arbejder på at få overtalt systemet om at komme i gang så vi får en rigtig og 
brugbar APV, men vi kan nok ikke forvente at få den før til foråret 

 Muligt at bruge HJ’s lille undersøgelse for vores egen skyld nu (præsenteres på 
næste TR-møde) 

Pkt. 6 Økonomi/budget – hvordan ser det ud/status/fremskrivninger? 

 Udsat til 8/12 

Pkt. 7 Kurset i Gilleleje 

 Udsat til 8/12 

Pkt. 8 Arrangementer, hjemmeside mm Nyhedsbrev. 

 GF, kur, medlemsmøde 

http://www.folkeskolen.dk/553265/laerernes-flextimer-bliver-brugt-foer-tid


Pkt. 9 Evt. 

 Hans orienterede om det kommende møde med BOP omkring prøveperioden og lidt om 
hvad han havde tænkt sig at sige/drøfte 

 


