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Referat TR-møde
Tirsdag den 23.08.16 kl. 14.00-16.00

Tilstede: 
Ole Kock – BSC2 , Kevin M– CSU  , Tina Hertz – St. Merløse, Erling Agergaard – Stestrup, Thomas Hornstrup – Tølløse, Hanne Kilt– Ugerløse, Tanja Robrahn – Jernløse, Troels Kristensen  – Knabstrup, Signe Holse– Undløse, Lene C – Hjortholmskolen, Annette Volfing Højager – Isefjordskolen, Maria Sabroe – Gislinge, Betina Elmdam– Svinninge, Dan Eriksen – Vipperød, Henning Hansen – Ågerup, Betina Folsing– Udby, Trine Bolhorn – Sofielund, Louise – Jyderup, Tine Eriksen– Kildebjerg, Per Frederiksen – UngHolbæk, Dorthe Johansen – UU , Jesper Nielsen, KS

Pkt. 0
Velkommen til de nye TR

Velkommen 
Pkt. 00
Orientering om situationen i UU v/ Dorthe

Orientering om konsekvenserne af de nye ændringer omkring uddannelsesparathedsvurdering inkl. Kravene til afgangsprøven i dansk og matematik. Se mere på http://www.optagelse.dk" http://www.optagelse.dk og http://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ansvar-og-aktoerer/Ungdommens-uddannelsesvejledning" http://www.uvm.dk/Uddannelser/Vejledning/Ansvar-og-aktoerer/Ungdommens-uddannelsesvejledning

Der er uro forstået på den måde, at resurserne til vejledning er yderst sparsomme, faktisk så små, at vi har svært ved at vejlede de usikre, medmindre de er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klassse– det er op til de lærere der har eleverne i det daglige.


Pkt. 1
Sidste nyt fra formandsmødet

	Evaluering med kommunen af OK 15
	Vi går nu i gang med de lokale møder omkring dette med skolechefen – herudover vil der være et regionalt møde i Ringsted d. 9/9
	Dommen i arbejdsretten
	Det blev til uforståeligt, men forventeligt nederlag omkring forberedelsestiden. Formændene har fået en orientering af Bondo
	Kontingent i 2017
	Der vil i forbindelse med at konfliktlånet udfases, være konfliktstigninger for de medlemmer der har været omfattet af konflikten, da kontingentet stiger igen. Der vil være en mindre nedsættelse for de medlemmer der ikke var omfattet af konflikten og derfor har betalt lidt ekstra ind til strejkekassen


Pkt. 2
Skolestarten 

Hvordan er det gået? Det foregår skolevis, med et kredsstyrelsesmedlem i hver gruppe
Skovvejens skole
Registrering af omlægning af arbejdstiden håndteres forskelligt i mellem afdelingerne – der er en oplevelse af, at det kun går den ene vej, altså i skolens favør uden hensyntagen til den eller de lærere, der mister forberedelsestid
Opgaver for fællesskabet (fx 21st century-skills) forstyrrer rigtigt meget og griber ind i andre mødeaktiviteter og fælles-planlægningen – meget af det der kommer ”oppefra” bliver meldt ud alt for sent. Vi bliver i øvrigt ikke spurgt om vi finder det vigtigt eller brugbart – og tiden til det bliver altid taget fra vores forberedelse
Flytte/byggerod i Jernløse
Mange af ledernes ansvarsområder er stadigvæk uklare – vi ved ikke hvem vi skal tale med og om hvad – vi venter stadig på at få den lovede oversigt over ledernes ansvarsområder
Tilsyn mm er ikke på plads i Knabstrup – vi har dog fået en afdelingsleder en dag om ugen. Til gengæld mister vi elever i 4-5 klasse
Kildebjerg mangler en daglig leder – men det går fint!
Holbæk Byskole
Kommet i gang – ansættelsessamtaler undervejes på Bjerget pga opsigelser
Pauseproblematikken håndteres forskelligt
Vi har kolleger der ”er fyldt op”
UU, Ungholbæk mm

Katrinedal
skolen
Økonomi: Er der nogen, som kan tage kontakt til skolebestyrelsen ang. økonomi til fagene HDS og madkundskab. Det holder ikke at der ikke er afsat penge til de fag.
Inklusion: - det giver ikke mening, at der er børn fra skolestart af, som ikke kan inkluderes i folkeskolen. Det er samme problematik vi sidder med hvert år.
- Det er en stor belastning, at børnehaveklasselederen skal starte op med samme problematik hvert år.
Vold: - resurser til håndtering af voldelige børn.

Skolebestyrelsen får man ikke timer til eller bliver pålagt opgaven
Planlægningsgrundlagt følges ikke helt

Pkt. 3
Benchmarking.

Der er stadigvæk uklarheder på området – vi er (i hvert fald indtil videre) enig med kommunen i, at flg. er gældende: ” Læreren skal ikke læse de undervisningstimer der ligger på kursusdagen, men der kompenseres ikke for den tabte forberedelsestid”

Pkt. 4
Fokuspunkter

	Opgaveoversigten
	Der opleves ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste skoleår. Enkelte steder opleves der forbedringer, men generelt er de ufuldstændige og med meget få angivelser af tid til de opgaverne
	Tjek så mange af kollegernes opgaveoversigter som muligt – og kom gerne forbi med eksempler, så vi kan se på dem. Husk, at ifølge rammeaftalen kan I som TR forlange at få dem udleveret
	Årsopgørelsen – skal være lærerne i hænde d. 1/9. Tjek op på, at det sker og at der er de rigtige ting i den: opgørelse af evt. overtid og honorarer fx tid efter kl. 17 og uv-tillæg udover de 750 timer


Pkt. 5
Sidste nyt fra kommunen

	Besparelser – lige lader det til, at der mangler 200 mill. på næste års budget, da der ikke må være underskud på visse af kommunens budgetposter (bestemt fra folketinget), samt mangel på indtægter. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilke konsekvenser det skal have
	Herudover er skolerne i gang med at rette op på et samlet merforbrug på 15 mill. på skoleområdet. Administrativt forsøger man at hente der hvor man hente kan – fx på kørsel, der nu er til den laveste takst. Hovedudvalget er ikke tilfredse med den beslutning. Husk, at man ikke er tvunget til at have penge med på arbejdet, så kæmp der hvor I kan!

Der er nu også indledt såvel ansættelsesstop (eksternt), som indkøbsstop for resten af kalenderåret

Pkt. 6
Evt

Vi nåede ikke mere (tak for kage)

Der er oprettet en TR-mappe på ONEDRIVE som I burde kunne tilgå indtil videre via dette link – der ligger referater mm:  https://1drv.ms/f/s!Ap6si6Sq2OzDgaB54TA2fOcghg_sYw" https://1drv.ms/f/s!Ap6si6Sq2OzDgaB54TA2fOcghg_sYw

Referent: Jesper Nielsen


