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Referatl TR møde onsdag d. 20.04. kl. 14-16 i salen, Laurids Skausgade 12 

 

Dagsorden: 

1. Mødets start 

Navneopråb 

 

2. Meddelelser        

 14 ledige pladser til juleturen indtil 27/4   

 ”Formandskabet” inviterer sig selv til en skolerundtur hvor vi vil drøfte 

skoleårets start med TR og Skoleleder.   

 Kredsformanden holder forældreorlov fra 1. juni 

         

- Div. udvalg og møder.  

 

 

3. Snitflader mellem lærernes pension og DLF 

I tiltrædelsessamtalen drøftes LP med nye medlemmer. Rene gennemgik 

mulighederne på lppension.dk 

 

4. Evaluering af årets generalforsamling(sfest) 

- God fest. Mere debat på GF.  

- Mindre indforstået snak. Tag hensyn til at mange ikke har været til GF før. 

- Lettere at sige noget i mindre grupper, dårlig mad. 

-Mere debat.  

- God fest, mindre friture, mere debat. 

- Man kan godt være konstruktiv, positiv og samtidig føre faglig kamp. 
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5. Opfølgning på mødet d.13.4. med skoleledere og TR´ere 

- Hvordan kan vi fremadrettet bruge mødet 

- Mødet med pædagogerne var muligvis overflødigt, men vi ville gerne have vidst 

det inden mødet. 

- Cafemodellen gjorde det svært at vægte problemstillingerne.  

- Det var godt at kunne sige ting direkte til lederne.  

- Processen var for kort. 

- Fordelingen i grupperne var problematisk. 

- Uforberedt start. Dårlig model.  

- Det kan være en god idé at forvaltningen hører om problemerne fra andre end 

formandsskabet. 

 

 

6. Planlægning af skoleåret 16-17 

- Arbejdet med opgaveoversigt, planlægning og opgørelse af arbejdstiden, 

herunder dialogsamtaler. 

- Dialogsamtale med ØK og direktion. Der bliver ikke indgået nogen aftale, men 

politikerne gav udtryk for at et administrationsgrundlag som vi kan nikke til, er 

ligeså forpligtende 

- Bent gennemgik vores forslag til Adm. Grundlag. Lang drøftelse af vikartimer. 

Vær opmærksom på ”puljeopsparingsproblematik”  

 

7. Kompetenceudvikling 

- møde d.3.maj 

- 3-parts midler til kompetenceudvikling 

 

8. Evt. 

 

 

Venlig hilsen 

Marianne og Birgitte  

 


