
 

 

 
 
 
 
Referat af tillidsrepræsentantmøde 
 
Tirsdag den 12.01.2016 kl. 12.30 – ca. 15.00 
 
Dirigent: Claes     Referent: Maiken 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 001 – 16   Godkendelse af referat fra den 01.12.2015 
  Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 002 – 16   TR’ernes punkt 

PPR: Der skal ansættes ny leder, Charlotte Djuraas stopper 1/2/2015. 
HØ: Er i gang med ansættelse af ny afdelingsleder og et antal lærere. 
HØ og HV: Drøfter afdelingsstruktur på skolerne. På HV som en evaluering af 
strukturen siden sammenlægning. Denne drøftelse tages op på TR-mødet i 
marts. 
HL: Der arbejdes med krav i arbejde, det er en udfordring.  

 
Pkt. 003 – 16   KS – orientering 

 Læreraftalerne 2015 blev delt ud til TR’erne 

 DLF’s undersøgelse vedr. lærermangel blev gennemgået. 
 
Pkt. 004 – 16   Startmedlemsskab m.m. 

TR-udsendelse 036/2015 beskriver DLF’s beslutning om nedsat kontingent til 
nye medlemmer i fraktion 1 og 2, samt den frit-lejde periode, der er i første 
kvartal af 2016.01.13 Kredsen har udarbejdet et brev til ikke medlemmer med 
en opfordring til at melde sig ind, som TR’erne kan bruge som indgangsvinkel 
til endnu en gang at kontakte de få kolleger, der ikke er medlemmer. Brevet 
blev delt ud sammen med den nye pjece om fordele og gode grunde til at være 
medlem af DLF.  
TR’erne efterlyste en hurtigere kommunikation når medlemmer kommer i 
restance for at have en mulighed for at kontakte det enkelte medlem inden 
vedkommende bliver meldt ud. Dette ønskes som fast punkt på TR-møderne. 

 
Pkt. 005 – 16   Generalforsamling 2016 – se tidsplan  

Kredsstyrelsens aktuelle overvejelser i forhold til budget samt mundtlig og 
skriftlig beretning blev drøftet. 

 
Pkt. 006 – 16   Samarbejdspapiret – det videre forløb  

Der har været afholdt et møde mellem kredsen, skolechefen og repræsentanter 
for skolelederne, hvor samarbejdspapiret blev drøftet. Derudover bliver der 
aftalt et forhandlingsforløb til drøftelse af et fremtidigt samarbejdspapir.  

 
Pkt. 007 – 16   Eventuelt 
  Der er arbejdsmiljøtemadag på tirsdag, Maiken sender programmet ud igen. 


