
 

 

 
 
 
Tillidsrepræsentantmøde 
 
Tirsdag den 10.11.2015 kl. 12.30 – ca. 15.00 
 
Dirigent: Vibeke     Referent: Thomas 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 064 – 15   Godkendelse af referat fra den 20.10.2015 
  Godkendt 
 
Pkt. 065 – 15   TR’ernes punkt 

HL: Udmelding fra ledelsen ang. næste skoleår. Besparelsen vil gå ud over 
holdtimer og lign. Man ønsker ikke, at folk skal have mere end 25 lektioner pr. 
uge. 
HØ: Skolens underskud påvirker stadig driften. Man håber på lidt velvillighed 
fra kommunens side, så man kan starte på en frisk. Fastansat en ny lærer. 
Uuddannet. 11/11 starter samtaler vedr. ansættelse af ny afdelingsleder. 
HV: Ledelsen er begyndt at snakke om underskud. Der er ikke helt klarhed 
over omfanget eller hvorfor. Man skal til at ansætte ny administrativ leder. 
Samtalerne starter i næste uge. Stor opbakning fra ledelsen til medarbejderne.   

 
Pkt. 066 – 15   KS – orientering 

 Husk Store MED dag den 27.11. 

 Intromøde på kredsen for nye lærer i kommunen – 7/12 – 15 kl. 15.30 – 
17 

 Løntjek gennemført på 4 skoler indtil videre. 
 
Pkt. 067 – 15   Opsamling kredsundersøgelser 

a. Undervisningstimetal på skolerne 
Kredsens undersøgelse, som er blevet til efter stort arbejde af TR’erne, 
blev fremlagt. Der var en del kommentarer til de forskellige tal. Bl.a. vedr. 
folk på uddannelse. Resultatet bliver revideret og udsendt til TR’erne. 

b. Afgang og tilgang af medlemmer 
Undersøgelsen blev gennemgået og kommenteret. 

 
Pkt. 068 – 15   Undervisningstillæg og nedsat arbejdstid  

TR’erne blev bedt om at tjekke, at folk med nedsat arbejdstid får nedsat 
grænsen for det høje undervisningstillæg og udbetalt efter reglerne. 

 
Pkt. 069 – 15   Møde med Henriette den 04.11.2015 
  Der blev refereret fra mødet. 
 
Pkt. 070 – 15   Arbejdsmiljøtemadag den 19.01.2016 

En reminder om dagen og kort info om programmet. Samt en opfordring til at få 
lederne med. 
 

Pkt. 071 – 15   Eventuelt 
Der var et ønske om, at vi afholder et temamøde vedr. fleksible skemaer.  



 

 

Der blev også udtrykt ønske om, at vi får en fælles forståelse for drøftelse om 
opgaveoversigten og TR’ernes og kredsens muligheder for at forbedre denne. 
Evt. også på et temamøde eller som punkt med god tid. 

 
 


