
Referat af TR/AMR-julemøde d. 8. december 2017 

 

A. Sociale medier og ytringsfrihed v/THRO  

Punktet udsættes til næste møde. 

B. Ensomhed i fællesskabet v/BK og PR 

Punktet udspringer af et ønske om, hvad der kunne være givtigt at diskutere på TR/AMR møder. Hvad er 

det, fællesskabet kan gøre for at undgå ensomhed? Åndehullerne i hverdagen bliver sværere og sværere at 

finde – pauser bruges ofte på andre ting.  

Er der en holdning i samfundet om, at fællesskab ikke længere er så vigtigt? Bliver det nedprioriteret i en 

travl hverdag? 

I forhold til skole og klasser taler vi ofte om vigtigheden af at styrke fællesskabet. Hvordan arbejder vi med 

det som kolleger? Fællesskabet kan give følelse af tryghed, og det er her, man kan dele viden og 

holdninger. Hvordan får vi mere fokus på det? 

Input fra salen:  

- Refererer til møde i Faglig Klub hvor en kollega gav udtryk for, at hun aldrig havde følt sig så ensom 

på arbejdet som nu.  

- Vigtigt at man kan tale åbent om, at man er tidspresset og har svært ved at nå opgaverne. Man kan 

som individ føle, at man ikke lykkes med sit arbejde, hvis man står alene. 

- Det fællesskab, der oftest er mest givtigt for lærere, er teamets samarbejde. 

- Fællesskab kan også være at dele gode undervisningsforløb for at lette hinanden i det daglige 

arbejde. 

- Det, at vi sidder i fælles forberedelseslokaler, er godt for fællesskabet. 

 

Herefter gruppearbejde om kollegiale fællesskaber (Hvilke muligheder er der på den enkelte skole 

for at styrke fællesskabet?) og TR/AMR fællesskaber (Hvilke muligheder er der for, at vi kan bruge 

hinanden til at finde energi i fællesskabet?).  

 

C. Status omkring OK ’18 

C Seneste fra OK18: 

Tidsplanen for forhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (det kommunale 

område): 

5.december:   Parterne har afholdt møde!! 

12. december: Gennerelle og organisationskrav udveksles 



5. januar’18:  1 politiske møde = de generelle forhandlinger indledes 

26. januar ’18: 2. politiske møde 

14. februar ’18: 3. politiske møde. Forhandlingsfællesskabets forhandlinger afsluttes 

28. februar ’18: Organisationsforhandlingerne afsluttes 

Citeret fra CFU’s brev til ministeren og KL: 

’… Her forud for overenskomstforhandlingerne i 2018 har såvel de statslige som de kommunale 

arbejdsgivere tilkendegivet, at de forsat ikke vil forhandle arbejdstidsreglerne på 

underviserområdet. Det kan CFU og Forhandlingsfællesskabet ikke acceptere….Det er derfor 

magtpåliggende for Forhandlingsfællesskabet og CFU at gøre det klart, at vi forventer, at KL og 

Moderniseringsstyrelsen optager reelle, frie og fair forhandlinger med organisationerne på 

undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.’ 

FAKTA 

Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes 

forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). 

Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten. 

Forhandlingsfællesskabet udgøres af 51 medlemsorganisationer, som er organiseret i fire 
valggrupper; heriblandt LO og FTF. 

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ca. 564.000 ansatte i kommuner og 
regioner. 

  

 

 

Vær opmærksom på (og gør medlemmerne opmærksomme på): 

 Ved en overenskomstmæssig konflikt er hele foreningen og dens medlemmer omfattet – uanset 

konfliktens konkrete omfang. 

 Alle medlemmer forventes at bakke op om konflikten 

 Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, medvirker aktivt under konflikten ved deltagelse i 

konfliktaktiviteter. Det forudsættes, man kan komme til stede og deltage med en dags varsel. 

 Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, kan ikke afvikle ferie i perioden. (tænk: påsken 2018?) 

 

 

 

 



Kreds 134: Kredsen vil gerne deltage i FK-møder i løbet af januar/februar.  

Det kan både være i forhold til forventningsafstemninger og helt konkret, når der 

begynder at dukke informationer op. Vi beder jeg sende ønsker/datoer/tid så 

hurtigt, I har mulighed for det. Så prøver vi at lægge puslespillet. 

 

D opdatering efter KV ’17 

 

Syddjurs Kommune: 

Familie- og Institutionsudvalget 

Formand (F): Kirstine Bille 

Medlem (A): Christian Haubuf 

Medlem (V): ELse Marie Høegh 

Medlem (V): Jørgen Ivar Mikkelsen 

Medlem (Ø): Jesper Yde Knudsen 

Budgettilsagn fra Budget’18. Vi forventer en henvendelse; meeeen vi bidrager gerne til at 

skynde lidt på, nu konstitueringen er på plads. 

 

Norddjurs Kommune: 

 
Børne- og ungdom (7 medlemmer) 
 
Formand: Mads Nikolajsen (SF) 
 
Næstformand: Allan Gjersbøl (S) 
 
Ulf Harbo (Ø) 

Pia Bjerregaard (O) 

Kristina Hviid (V) 

Fritz Birk Sørensen (S) 

Tom Bytoft (S) 

Skolealliance!! 



Der indkaldes til ekstra TR-møde for TR i Norddjurs fredag den 5. januar. Dagsoden følger 

på mandag – husk at varsle det til skolen. 

 

Medlemsarrangement 30. januar: Roger Buch 

 Spisning efterfulgt af oplæg og debat 

Kolind + Dørene åbnes kl.17.30 

 

 for temadagen for TR, AMR og skoleledere den 20 marts 2018: 

 Arbejde med aktuel case/forestående opgave på lokal skole (ønsket sidste år) 

 De nye udvalgsformænd for de kommunale udvalg inviteres til at komme med deres 

bud på, hvad der er vigtigt den kommende 4-årige periode. 

 

 

E  Evt. 

- Sidste frist for kørselssedler mandag 11. december. 

- Der spørges til foreningens holdning til den manglende interesse for medlemsarrangementer og 

kurser. Lisbeth opfordrer til at TR vurderer, om det er relevant at videresende opfordringer om 

tilmelding. Der gives forslag om at afkorte kurserne, da det er svært at rive en hel weekend ud af 

kalenderen. 

Referent: Rikke Høholt og Lisbeths noter er indføjet. 


