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TR møde d.19.11. kl. 14-15.45 i salen på Laurids Skausgade 

 

Dagsorden: 

1.Mødets start 

Velkommen 

 

2. Meddelelser                    

- Div. udvalg og møder.  

Bent informere om diverse. Sygefraværet er kommet fra august/september er 

kommet, det er ikke steget så meget – det bliver nok mere spændende at se 

oktober/november. 

Lederen fra JydskeVestkysten blev vendt. 

Der blev opfordret til at TR’erne gennemgår om der er kommet nye på div. 

Skoler. 

Formandsmødet, Bent informer om DLF’s 5 indsatsområder og hvad der blev 

drøftet. Mange opgaver vil blive udeligeret lokalt. 

Ny hjemmeside, vi håber på den er færdig inden jul. 

Budgettet 2015, det ser ud til at der er 25 mil. ekstra. De skal bruges på ekstra 

hænder. Der er problemstillinger omkring hvis midlerne bliver udmøntet fra 

januar, hvordan med de givne tillæg? Og en derfor lønnedgang. Hvad med 

ledige er der nogen til de nye stillinger? – dette blev derefter drøftet.  

Der blev informeret om DLF’artikkel omring ”venner på Facebook”. 

TR/AMR konferencen, forskellige tilbagemeldinger.    

 

3. Kort status fra de enkelte (fælles)skoler i forhold til aktuelle problemstillinger 

vedr. arbejdstid – gerne i punktform.  

Statusrunden afbrydes ikke/ diskuteres ikke 
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En skole, har lavet en aftale om omlægningen af timer. – der kom en diskussion… 

Skoler med underskud oplever at stemningen er meget trykket, det er ikke sjovt at 

være i. 

Skoler hvor man kun kan omlægge tid af ”tid til andre opgaver”, lærerne bliver 

meget presset på forberedelse. 

En skole har afholdt et fælles dialogmøde ledelsen/medarbejderne, det virker til at 

ledelsen har fået en forståelse for personalets problemer. 

En skole fortæller at der også kun kan omlægges ekstra til i andre opgaver. 

En skole fortæller man ikke kan afvikle mertiden, folk bliver presset og kommer i 

afmagt og får svært ved at takle de udad reagerende elever, personalet skændes 

højlydt. 

En skole fortæller om dilemmaet med kollegaer der tager arbejdet med hjem. 

En skole fortæller at det forgår fint med omlægning af tid. 

En ordination er under store omlægninger, med dertil følgende problematikker. 

En skole har udfordringer med til teamsamarbejde. 

En skole skal medarbejdere selv registrere omlægninger i trioflex. 

Der er i ppr sparet timer på læsefaglig ekspertise, hvis man har udfordringer med 

indstillinger på læsedelen, må dette gerne synliggørelse. 

En skole har udfordringer med forberedelse, udfordringer med at kunne gå til læge 

eller tandlæge, det gives der dog fri til, men det giver ekstra vikarer. Stort 

sygefravær, akt-folk biblioteksfolk bliver hevet ud af deres funktion for at vikariere. 

Det giver frustrationer. 

En skole udtrykker frustrationer over at være så ”dum en medarbejdergruppe”, at 

de ikke er fagligt kompetente til at føre målsættende samtaler. Der mangler tid til 

teamsamarbejde og forberedelse. Uv-tid afspadseres som uv-tid. Anden-tid 

afspadseres som anden-tid. Store udfordringer med inklusion ang. anerkendelse af 

elevers udfordringer hos skolepsykologen. 

En skole føler, der er regnearksledelse, der er dog større forståelse under 

opsejling. 

 

4. Fremadrettet strategi for kreds og TR (gruppedrøftelser med udgangspunkt i 

problemstillinger og den udsendte præcisionsskrivelse) 

- Hvordan får vi bedst skabt de ændringer, som der er behov for? 

- Hvordan opretholder vi moralen hos kollegerne? 

 

 

Udsat til næste TR-møde 

 

5. Evt. 

 

 



       

  Venlig hilsen 

  Birgitte og Marianne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


