
 

 

 
 
 
 
Referat af tillidsrepræsentantmøde 
 
Tirsdag den 07.06.2016 kl. 12.30 – ca. 15.00 
 
Dirigent: Claes     Referent: Thomas 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 039 – 16   Godkendelse af referat fra den 10.05.2016 
  Referatet blev godkendt 
 
Pkt. 040 – 16   TR’ernes punkt 

a. Stillingssituationen 
HV: Fagfordeling ikke færdig, da der skal ansættes 7 nye lærere, og det venter 
man lidt på.  
BR: Der har været en god dialog med ledelsen vedr. fælles forberedelsestid. 
Ledelsen vil gerne gå fra 3 AMR’er til 2 AMR’er. Også dette er der en dialog i 
gang med ledelsen.  
EG: Ansættelsen af skoleleder er færdiggjort. Processen har været god. 
Ansættelsen af indskolingsleder er også færdiggjort. Der er blevet fastansat 2 
vikarer i lærerstillinger. 
HØ: Ansættelsessamtaler med nye lærer er i gang. Der skal ansættes 5 i alt. 
HL: Fagfordeling ikke færdig, selvom man startede de 3 dage før påske. Det 
giver lidt dårlig stemning. Ledelsen arbejder med at omlægge en dag til 4 
aftenmøder.  

 
Pkt. 041 – 16   KS – orientering 

 Medlemsmøde læringsmålsstyret undervisning 
Kredsen arbejder på at afholde et medlemsmøde med lærer og konsulent 
Mette Frederiksen og debat.  

 Time- og månedslønnede 
TR’er skal være obs på de timelønnede, da TR skal holde øje med, 
hvornår de skal være månedslønnede. 

 Teach first lærer 
Nyt koncept. Aflønnes efter lokalaftalen som ”Lærer med særlige 
kvalifikationer”. Der kan læses mere på deres hjemmeside: teachfirst.dk 

 Lærer på pension sommeren 2016 

 FAQ om underviser- og undervisningstillæg blev omdelt 

 Tilbagemelding til Vibeke om DA2 tillæg og praktik tillæg. 

 Opmærksomhed på om ”Lærere med særlige kvalifikationer” har 
erfaring fra andre kommuner. 

 Time- dagpenge for lejrskoler. Husk kolleger på at udfylde skemaer, 
når de har været afsted. 

 Gave fra Albertslund Kommune til medarbejdere, der går på pension 
skal bestilles af lederen. Måske skal lederne huskes på det. 

 Der udbydes MED lokal grundkursus 19. og 20. september 

 Kommunen går i gang med at revidere retningslinjer for vold og 
trusler om vold, i relation til den nye vejledning. 



 

 

 
Pkt. 042 – 16   Læringsplatforme (Makien) 

En politisk beslutning om, at alle skal bruge en læringsplatform. Skal være 
udbredt til alle skoler ved udgangen af 2017. Der er nedsat et udvalg af ledere, 
lærere og en repræsentant fra kredsen. Udvalget er gået i gang med en dybere 
undersøgelse af 2 af systemerne, for at kunne tage en beslutning, om hvilket 
system, der skal anvendes i Albertslund Kommune. 

 
Pkt. 043 – 16   MED dialogmøder (Claes) 
  Bilag 
  Udskudt til efter sommerferien. 
 
Pkt. 044 – 16   Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid – udmøntning(Vibeke/Claes) 
  Der arbejdes med opgaveoversigterne rundt omkring på skolerne.  
 
Pkt. 045 – 16   Eventuelt 
   

   


