
 

 

 
 
 
 
Referat af tillidsrepræsentantmøde 
 
Tirsdag den 12.04.2016 kl. 12.30 – ca. 15.00 
 
Dirigent: Claes                                        Referent: Thomas 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 023 – 16   Godkendelse af referat fra den 01.03.2016 
  Referatet blev godkendt 
 
Pkt. 024 – 16   TR’ernes punkt 

a. Stillingssituationen 
BR: Der bliver slået en fast stilling op, og der mere ro, end der har været i lang 
tid. 
HL: De tidsbegrænsede ansatte er blevet fastansat, også de ikke-uddannede. 
Der skal formentlig ansættes en mere. 
EG: Skolelederen stopper til sommer. Der er stadig ikke ansat ny 
indskolingsleder, men processen er i gang. 
HØ: Der er blevet ansat en indskolingsleder, der kommer fra Dragør. Han er 
uddannet pædagog, men har stor erfaring på området. Den administrative 
leder har sagt sin stilling op. Der skal ansættes 3-5 nye lærer i løbet af de 
næste måneder. 
HV: Den administrative leder har sagt sin stilling op pr. 1. maj. Der planlægges 
med at en ny ansættes pr. 1/8. Der skal ansættes 5-6 nye. En tidsbegrænset 
ikke-uddannet ansat er blevet fastansat. 

 
Pkt. 025 – 16   KS – orientering 

 Konstituering i KS/kasserer – Thomas Christiansen 

 Udpegning af FTR og FTR suppleant – Claes FTR, Vibeke FTR 
suppleant 

 Anmeldelse af TR og TR suppleant  
Der blevet givet tilbagemeldinger fra skolerne, hvem der var blevet valgt. 

 Skolemøder foråret 2016 
TR’erne blev bedt om at komme med datoer til skolemøder. 

 Møde med mindre medlemsgrupper. 
Der er aftalt møde mellem kredsen og børnehaveklasselederne. Ligeledes 
bliver der der aftalt møde med SPUK’erne på PPR 

 Helt tæt på elevernes øgede læring 
Et projekt for alle lærere i udskolingen, der skal skydes i gang næste 
skoleår. 

 
Pkt. 026 – 16   Generalforsamling 2016 – evaluering (Thomas/Claes) 

Udtrykt bekymring for det lille fremmøde. Tilfredshed med dirigenten og den 
praktiske afvikling. Der blev snakket om fredag er den rigtige dag at afholde 
generalforsamling. Konklusionen blev, at det fortsat bliver fredag.  

 
Pkt. 027 – 16   Status på forhandlingerne om Samarbejdspapiret for lærernes 



 

 

  arbejdstid (Claes/Vibeke/Maiken) 
Der blev givet status på sidste forhandlingsmøde med Henriette Krag. Der er 
ikke underskrevet noget endnu, men forhandlingerne er forløbet godt, og det 
forventes ikke, at der vil opstå problemer.  
 
Vikardækning på skolerne 
Der blev snakket om, hvordan man vikardækker på skolerne, da der på nogle 
skoler er visse problemer, fordi lærerne skal vikardække hinandens sygdom. 
Der vil blive arbejdet videre med at beskrive nogle løsninger, som skolerne kan 
bruge i deres dialog med ledelserne. 

 
Pkt. 028 – 16  Opfølgning – arbejdet med opgaveoversigten, planlægningen og 

opgørelse af arbejdstiden (Vibeke/Claes) 
 Til efterretning 
   
Pkt. 029 – 16   Kredsens arbejdskalender 2016/17 (Maiken) 
  Bilag på mødet 
  Bilaget blev omdelt og vurderet. Der var ingen indvendinger 
 
Pkt. 030 – 16   Eventuelt 

Der blev henvist til artiklen i KNyt vedr. lærerstuderende i praktik. Vibeke 
sender bilag med vilkårene for lærerne, der tager praktikanter, rundt til TR’erne 

 


