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Der indkaldes til TR møde onsdag d. 18.11. kl. 14-16 i caféen Laurids Skausgade 12, 2. 

sal 

RREFERAT 

Dagsorden: 

1. Mødets start 

Navneopråb 

 

 

2. Meddelelser                    

- Div. udvalg og møder.  

Møderække med Bent Ole aftalt. Første møde på mandag og derefter hver 14. 

dag.  

Emner: 

Tid til TR.  

Afregning for TR (AKUT-fonden) 

 

Voldspolitik drøftes i Lokal-MED 

 

Hovedstyrelsesvalg begynder den 19/11. Kredsstyrelsen har udsendt et 

medlemsbrev der opfordrer til at stemme på Ulrik, men også til at undersøge de 

andre kandidaters synspunkter. 

 

Vi er i dialog med skolelederforeningen.  

Referatet fra GF er stærkt provokerende. 

Vi opfordrer til dialog 

FTF arrangement 1. februar i Kolding med Rasmus Willig  

 

3. Opfølgning på Faglig klub møder på skolerne 

Favrdal: Se Marianne og Bents notater Forberedelse og mulighed for 

teamsamarbejde. 

http://www.kreds93.dk/
mailto:093@dlf.org


Sdr. Otting Buegade: Opgaveoversigten og dialog herom. Registrering af 

arbejdstid. Forberedelsestid.  

Hoptrup: Opgaveoversigten, Definition af forberedelse, Inklusion 

Hammelev: Sammenhængende forberedelse med tid på. Matrikkelproblematik. 

Forældrehenvendelse. Vikarpuljen er en stressfaktor. For mange møder. Timesat 

opgaveoversigt. 

Sct.Severin har ikke haft en TR og har derfor ikke gennemført spørgeskemaet 

Kløften: Forberedelse, Hovsa-timer, mangel på dialog,  

SVS: Sikrer rammer for fælles forberedelse de forskellige faggrupper imellem. 

Individuel forberedelse. Aftale for alle på skolen. Værn mod nye tiltag. Tidsfastsæt 

opgaverne 

Starup/Øsby: Gennemskuelige, forståelige, saglige opgaveoversigter.  

Moltrup: ½ time forberedelse på time UV. Tid til forberedelse. 

Gram: Gennemskuelighed i forberedelsestid. Mulighed for at mødes i Team. 

Kursusafvikling. Tidsfastsættelse af andre opgaver 

Bevtoft: Hvordan håndterer udfordringer med særlige elever. Kriterier for 

opgaveoversigt. Forberedelse.  

Lagoni: Virtuelt spørgeskema: tid til samarbejde i teams, retfærdighed i fordeling af 

opgaver. Sammenhængende tid til forberedelse. Jævn fordeling af opgaverne. 

Afsættelse af puljer og rammer til kompetenceudvikling.  

Nustrup: Tid til Teamsamarbejde. Svære inklusionsopgaver. Intern vikardækning. 

Sommersted:  Mere åbenhed i f.t. opgavefordelingen. Opgaveoversigten skal være 

klar ved skoleårets start. Kende omfanget af opgaverne ved skoleårets start. Mere 

retfærdig fordeling af forberedelsestiden. Forbedre mulighed for langsigtet 

forberedelse.  

Fjelstrup. Mulighed for teamsamarbejde forberedelse. Langsigtet planlægning.  

 

 

 

 

 

4. Arbejdsmiljø 

- Trivselsundersøgelse TR opfordres til at rykke for besvarelser på 

trivselsundersøgelsen. Vi er tæt på 60% men skulle gerne over. Også selvom 

Hovedforeningen har udsendt en mildest talt distraherende lignende 

undersøgelse. 

 

- APV Undersøgelsen skal ikke laves elektronisk, for den indkøbte virker ikke. 

 

 

- Valg af AMR Senest 30/11 

 



5. Generalforsamling 2016 

- Orientering 

Flyttet til fredag den 4. marts, på Harmonien. 

 

 

6. TR valg forår 2016 

- Orientering Februar/marts. 

 

7. Evt. 

 

 

 


