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Der indkaldes til TR møde onsdag d. 9.12. kl. 14-15 i caféen Laurids Skausgade 12, 2. sal 

Efter mødet serveres der smørrebrød til vores fælles jule-hygge-afslutning kl 15-17 

 

Referat 

1. Mødets start 

Navneopråb 

 

2. Meddelelser                    

- Div. udvalg og møder.  

- Der er i kredsen afholdt møde med Gordon fra hovedstyrelsen, som var meget 

lydhøre overfor vore problemer i forhold til at agere i en kommune som ikke vil 

lave aftaler, en del af indholdet fra mødet er allerede videregået til sekretariatet. 

- Bent har været til møde med Morten Oldrup, den ordførende for skoleområdet, 

hvilket desværre sker alt for sjældent, for at drøfte vores arbejdsmiljø-

undersøgelse. MO virkede ikke interesseret i vore synspunkter på 

undersøgelsens resultater, men ville hellere tale med os om hvordan man 

tilrettelægger arbejdstid i Ålborg 

- Vi har endnu ikke hørt fra lederforeningen, i forhold til vores anke imod deres 

negative fremstilling af kredsens vilje til at mødes med lederne. 

- Bent er i gang med gennemgå kommunens økonomirapport fra 

folkeskoleområdet vedr. tildelingsmodellen, han undres over de store forskelle i 

"udgifter pr. elev" fra skole til skole, og undres over de tilsyneladende for lavt 

angivede undervisningsprocenter på flere skoler, og det bekymrer os, at man 

opridser den kommunale folkeskoles situation i rendyrket økonomi, og 

overhovedet ikke forholder sig til indhold og pædagogik. Kredsstyrelsen 

arbejder videre med nærlæsning af rapporten samt analyse af i hvilket omfang 

den er troværdig/ utroværdig 

- Der er afholdt møder med Bent Ole ang. uenigheder, når referatet er ajourført 

sendes det videre til alle TRere 

- Kommunen har lige opdateret sygefraværspolitikken “1 - 5 - 15”, find den på 

intra. 

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


 

3. Evaluering af hovedstyrelsesvalget 

- Hvad kan der gøres for at den lokale valgdeltagelse øges? 

1) for meget pædagogisk “fnidderfnadder” og for lidt “fagforeningssnak”. Hertil skal 

dog siges, at der i år faktisk var en del kandidater, som stillede op på en klar 

“fagfoeningslinje”. 

2) NEMid har folk ikke med sig 

3) Hovedstyrelsen er langt væk fra den enkelte lærer 

 

4. JV´s tilsagn om at lave artikelserie om lærerliv/ normskred i skolen 

- Gode idéer/ cases til artikler 

- Alle opfordres til at sende kredsen gode idéer/ cases 

- Det nye års medlemskonferencer omhandler også læreres/ skolens omdømme 

 

5. Generalforsamling 2016 

- Orientering.  

- Afholdes fredag d.4.3., med efterfølgende fest 

- Der udsendes kandidatblad 

 

6. TR valg 

- Orientering 

- TR valget skal afholdes inden udgangen af marts, kredsen sørger for at alle 

TRere får slides til brug ved valget 

 

7. Evt. 

 

 


