
 

 

 
 
 
Referat af TR- og AMR-møde 
 
Tirsdag den 15.09.2015 kl. 12.30 – ca. 15.00 
 
Dirigent: Vibeke    Referent: Thomas 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 006 – 15   Trivsels- og APV-målinger  

 Hvad er status på opfølgning/handleplaner på skolerne? 
HL: En proces i gang. AMR/TR har haft møder med ledelsen. Blevet drøftet 
i AMR-gruppen, men ikke så meget i MED, da pædagoger og lærer 
arbejder med hver sin. Der arbejdes videre med 3 punkter 
HØ: Har været oppe på afdelingsmøder. Udvalgt 3 fokuspunkter på hver 
afdeling. Specielt krav i arbejdet fylder meget. Ikke nogen løsning på vej, 
da der skal spares. 
HV: Har været i MED og på afdelingsmøder. Krav i arbejdet, krænkende 
adfærd har bonnet ud. Arbejdes videre frem mod jul. Efter jul arbejdes med 
retfærdighed på arbejdspladsen. Udarbejdet en handleplan.  
EG: Været i MED. Krav i arbejdet, retfærdighed og 2 andre punkter 
udvalgt. Der arbejdes med IGLO-stafetten ift. de udfordringer.  
BR: Været arbejdet i MED. Krav i arbejdet, fysisk arbejdsmiljø og 
retfærdighed. Været svært at få resultaterne udleveret af ledelsen. Bliver 
ikke arbejdet med lærerne som gruppe separat.  

 OmrådeMED og kommuneMED 
På kommuneMED-mødet 16/9 kigges på krav i arbejdet, retfærdighed, 
krænkende adfærd og balance mellem arbejdsliv og privatliv. Skal arbejdes 
videre med emnet krav i arbejdet. Medarbejdersiden i kommuneMED har 
stor fokus på dette, og vil bede om konkrete tiltag fra kommunen til at løse 
dette. 
Der er store MED-dag fredag d. 27/11. 

 
Pkt. 007 – 15   Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid 2015/2016 

BR: Arbejdes med estimeret timetal på arbejdsopgaver på opgaveoversigten. 
Tilstedeværelse med mening er blevet drøftet.  
HL: Ingen grundig dialog med ledelsen. Konkret blevet drøftet varslingsregler 
ift. mødeindkaldelse. Papiret har ikke været oppe i MED. Der bliver fra 
ledelsens side ikke inviteret til møde ang. opgaveoversigten.  
HV: Har haft papiret oppe i MED. TR’erne har haft drøftelser med ledelsen. 
Ledelsen har fremlagt papiret for lærerne på en god måde. 
EG: Kollegerne har taget godt imod papiret. Folk er glade for fleksibiliteten. 
Tages op på MED i morgen. TR har haft drøftelser med ledelsen.  
HØ: Der har været masser af snak med ledelsen vedr. papiret.  

 
Pkt. 008 – 15  TR/AMR vilkår inkl. AMR aflønning 

Der blev lavet aftaler med TR og AMR fra de enkelte skoler vedr. møde med 
kredsen for at tale om tid og arbejdsvilkår, samt samarbejdet. 
Claes informerede om en forhåndsaftale med kommunen vedr. aflønning af TR 
og AMR.  

Pkt. 009 – 15   Eventuelt 



 

 

Invitation til temadag 25/9 vedr. personalereduktioner. Kredsen opfordrer til at 
deltage. 
DLF – hovedforeningen indkalder snarest AMR og TR til regionale møder i en 
af ugerne 39, 40, 41 eller 43. 

 
Pkt. 010 – 15   Punkter til kommende møder 
  Have sit bagland i orden 
  Møder i rådighedstiden. 


