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Der indkaldes til TR møde onsdag d. 20.1.. kl. 14-16 i salen Laurids Skausgade 12 

 

Referat 

1. Mødets start 

Navneopråb 

2. Meddelelser                    

- Div. udvalg og møder.  

- Læringsledelsesprojektet er Bent ikke imponeret over, spørgsmålene/ 

besvarelserne/ svaropgørelserne er uigennemsigtige 

- Der er sendt en kritisk skrivelse til Børn og familie ang. rapporten over 

ressourceforbrug på kommunens skoler. I Næste uge afholder vi møde med 

Gordon Ørskov fra hovedstyrelsen, og beslutter hvilke dele vi vil køre sag på 

- I den kommende uge vil den nyvalgte hovedstyrelse konstituere sig 

- Det er vigtig at kredsen orienteres hver gang et medlem går på pension 

- HUSK at reklamere for generalforsamlingen - der er tilmeldingsfrist d.28.1., 

tilmeld til kredsens mail 093@dlf.org 

 

3. TR valg på skolerne i løbet af februar/ marts 2016    

           4 TR'ere stiller ikke op til næste valg: (Lars T., Jesper, Carsten, Bo). Der skal  

afholdes valg på alle skoler, uanset hvornår man havde det sidste valg. Kredsen udsender 

papirer vedrørende valgprocedurer . 

 

 

4. Minimumstimetallet på forberedelse 

 

- Hvordan bliver det udregnet/ inddraget i dialog om arbejdstid osv ude på 

skolerne 

- På SOS har det ikke været muligt at enes om hvorledes forberedelsestid skal 

defineres, så definitionen er uden TR´s underskrift. Så det er svært 

gennemskueligt hvad den enkelte har til egen personlig forberedelse, ud af den 

pulje på 300 timer der er afsat 
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- På Favrdal-Fjelstrup er udgangspunktet halvdelen af undervisningstiden, og 

definitionen er at det er forberedelse til selve undervisningen (ikke møder osv). I 

første omgang har det været udlagt som en frivillig ting/ en mulighed, men TR 

har bedt om at lederen istedet indkalder alle, og sikrer at alle lærere kommer i 

dialog med sin leder. 

- Hammelev - Severin er der uenighed om, om tallet skal fremgå som timetal eller 

procent, der er ikke kommet opgaveoversigter med minimumstimetal på. 

Ledelsen ahr meldt ud med 50 % af u.tiden 

- Hoptrup. To ugentlige blokke som er fredet til den enkeltes egen forberedelse. 

Ikke enighed om definitionen 

- Moltrup. Halvdelen af den tid man har som "ene-underviser" afsættes som 

minimum, Men lærerenes ønske om at få dette skemalagt/ fredet vil ledelsen 

ikke imødekomme 

- Kløften. Der har ikke været dialogmøder, der er ikke definition 

- Starup/ Øsby . Det har været pindet ud fra årets start, både med individuel og 

fælles forberedelse, hvilket har tydeliggjort en uretfærdig fordeling af 

opgaverne. I Starup er man startet med nye skemaer/ nye 

undervisningsopgaver, som ikke er ajourført i opgaveoversigter. 

- Nustrup-Sommersted, er påbegyndt arbejdet med planlægning af næste 

skoleår. Forberedelse er udelukkende defineret som personlig/egen 

forberedelse, og der er lagt 20 timer i hhv uge 27 og 32. I Sommersted føler de 

fleste at de kan nå deres daglige forberedelse, man arbejder med en 

minimumstid til forberedelse på 35-40 procent af ens undervisning. I Nustrup er 

man mere presset, da man ofte pålægges vikartimer/omlægninger. 

- Lagoni. Individuel/ egen forberedelse på 120 timer, disse timer er defineret som 

den enkeltes egen personlige forberedelse. De kolleger som beder om det, får 

det lagt ind i skemaet som "fredet" tid, dog har alle kolleger ikke benyttet sig af 

denne mulighed. 

- Stadion. Definitionen er, at forberedelsen er forberedelse til selve 

undervisningen. Tiden er skrevet i opgaveoversigten, opgavernes forventede 

tidsforbrug er skrevet i opgaveoversigterne 

- O.Jerstal. Definitionen er vedtaget i fællesskab mellem leder - TR, og knytter 

sig direkte til undervisningen. Forberedelsestiden er angivet som minimum 50 

% af ens u.tid, der er lovet at den ligeledes skemalægges. Det opleves fortsat, 

er der ikke er tid til at løse de mange "øvrige opgaver" i den smule tid der 

tilbage, når der er afsat tid til hhv. u.tid og forberedelse 

 

Bent har lavet et regneark  over samtlige opgaveoversigters undervisningsprocent, som 

han fremlagde.  

Dette viser uoverensstemmelser mellem det tal som fremgår af rapporten og Bents 

regneark. Det viser sig, at der flere steder ikke er medregnet eksempelsvis bibliotekstid og 

vikartimer i u.tiden. 



Nogle ledere har på forhånd fratrukket 2 ugers undervisning, selvom der ikke foreligger 

aflysninger for disse uger fra årets start, dette er ikke ifølge overenskomsten. 

Flere steder opereres med puljetimer, hvilket ikke er en mulighed så længe der ikke er 

indgået aftale.  

 

 

 

 

5. Strategi for det fagpolitiske arbejde/TR arbejdet forud for skoleåret 2016-17 

Kredsen er endnu ikke indkaldt til et møde med skoleledernes forening, efter vi sendte et 

kommenterende brev som reaktion på deres formandsberetning 

At få skolelederen til at kigge på hele opgaven, så arbejdsopgaverne bliver bedre og mere 

retfærdigt  fordelt 

At få lederne til at tage medansvar for de opgaver, som den enkelte lærer ikke kan nå at 

lave 

I højere grad få hegn om forberedelse 

Lige nu pågår en sag om hvorvidt kredsen skal til at betale frikøb for TR’erne til TR møder, 

hvis dette bliver tilfældet, vil vi selv have lov at bestemme hvornår møderne ligger 

  

 

6. Orientering om ny kommunal MED-aftale 

Begrænsede ændringer, den kommer til at ligge på kommunens intra. Der er ikke ændret i 

strukturen, her er der fortsat 4 niveauer. 

Ændring man skal være obs på: 

- max 8 medarbejdererepr. + 1-3 AMR repræsentanter i de enkelte Skole-Med 

udvalg, det endelige antal aftales på skolen. På skolen skal man finde ud af om/ 

med hvor mange de LO organiserede repræsenteres, dette skal gøres 

forholdsvismæssigt i forhold til FTF organiserede 

- TR og AMR er fødte medlemmer af MED-udvalg 

 

7. Evt. 

- Ønske om punkt til de mindre medarbejdergrupper 

- Kritik af møder om “Sund på arbejde”, det manglede indhold, der manglede 

forplejning, oplægget var tyndt, alt for mange ressourcer at bruge på dette 

- HUSK at søge om omlægning af understøttende undervisning/ lektiehjælp til to-

lærertimer, og at gøre lektiehjælpen i 7.-9. frivillig, og sørge for at de frigjorte 

ressourcer bruges til to-lærertimer 

- Næste møde er onsdag d.10.februar 

 

 

Venlig hilsen 

Birgitte og Marianne 



 

 

 

 


