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Referat fra TRmøde Syddjurs 27/10 2017 

samt  

Møde med kommunaldirektør Jesper Hosbond 6/11 2017 

 

TRmødet 27/10  

1/ 

Konsekvens af budgetforlig - dialog om lærernes arbejdstid.  

Mulighed for at få en arbejdstidsaftale, der stiller lærerne mere lige og sætter fokus på 

at kunne lykkes med sit arbejde. Tilbagemeldinger fra alle skoler.  

Forventninger, indhold og muligheder drøftet.  

Kredsstyrelsen arbejder videre med aftalepotentialerne.  

 

2/ 

KV’17:  

Der har været afholdt politisk kaffemøde med flere politikere, der lyttede til 

hverdagens oplevelser af hvordan der drives skole i Syddjurs.  

Postkort - der bliver skrevet mange - de afleveres til Bodil på TR-kurset. 

Postkortene afleveres til partierne på Rådhuset inden valget. 

 

 

Møde med kommunaldirektør: 

 

Møde med kommunal-direktøren mandag d 6/11 på baggrund af udsendelse fra 

kommunen om ytringsfrihed i forbindelse med kommunalvalget - alle TR og 

kredsstyrelsesmedlemmer samt chef for ledelsessekretariatet Rasmus Ry deltog også i 

mødet. 

Opmærksomhedspunkterne er oplevet af mange medlemmer som en indskrænkning af 

mulighederne for at deltage i den politiske debat.  

 

 

 



 

 2 

Jesper Hosbond forklarede, at det slet ikke er intentionen. Baggrunden for udsendelsen 

har været at rammesætte debatten både for politikere, kandidater og medarbejdere. 

Hans overordnede budskab er: Kør løs med jeres ytringer. Det er faktuelle oplysninger, 

der skal meldes ind til sekretariatet. Jeres egne holdninger og synspunkter må I gerne 

deltage med - behøver ikke nogen tilbagemelding.  

 

Vi ønsker tillidskultur i Syddjurs - og læren af dette møde er at det kan være en god 

ide at have tidlig dialog med medarbejderorganisationer forud for sådanne 

udmeldinger til personale.  

Jesper Hosbond gjorde det klart at han ikke er bekendt med at der skulle være indført 

ny praksis ift at ledere ikke må være medunderskrivere på høringssvar fra MED-

udvalgene. Jesper giver en tilbagemelding herom.  

(Tilbagemeldingen lyder, at der IKKE er indført sådan ny praksis) 

                          

                                                

                    

 

 

 

 

   

 

 


