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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde klokken 8-12 
 

 

Dato Tirsdag den 21. oktober 2014 

 

Formalia 

Dirigent Maria F. Jensen 

Referent NK/NAA 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, 

Maria Fogh Jensen, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, Niels Kristian 

Bech Jensen. 

Afbud Charlotte H. Kristensen 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser  

 

Meddelelser 

Sagsbehandler  

Formand Møde med skoleleder og TR-suppleant på Auning Skole om rammer for 

samarbejde. 

KSØ-møde: Principprogram og økonomi fylder mest. Visionsarbejdet er ved at 

blive gjort handlingsorienteret. 

Kontaktudvalgsmøde ND: Fritidslivet begynder at lide under lange skoledage, 

men eleverne har en god oplevelse af skoledagene. Skoleledere gjorde 

opmærksom på kvalitetstab. Lærerne er pressede af gabet mellem krav og 

ressourcer – især på forberedelsestiden. Den megen tilstedeværelse har af 

strukturelle årsager ikke øget samarbejdet mellem kollegerne og mellem 

faggrupperne. 

FTR-Nord Dialogmøde 10. oktober: Skolelederne ønsker mere fleksibilitet. 

Budgetorientering i område-MED. Specialundervisning i fokus 

FTR-Syd  

Der afholdes kommunal arbejdsmiljødag for ledere, TR og AMR 24/10. 27/10 

afholdes der Omr-MED.  

 

Kasserer Arbejder stadig på 3F 

Særlig Fond  

Andre Thomas orienterede om studierådsmøde, hvor der orienteredes om forkerte valg 

af liniefag i forhold til behovene. Der laves nu en indsats på området. 

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

I Lokal lønaftale Syddjurs - status Drøftelse af områder der Der arbejdes videre 
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skal med på mødet. 

 
med det i udvalget 

II Etablering af arbejdsgruppe vedr. 

kompensation af kredsstyrelsesmedlemmer 
Der skal udarbejdes en 

model som kan være 

færdig i dette regnskabsår. 

Der er individuelle aftaler 

om timerne på skolerne, så 

der skal laves individuelle 

udregninger. 

 Arbejdsgruppen 
laver et udkast 
31.10 

III Punkter/form til TR-mødet den 31. oktober Vi skal lave en form, hvor 

TR kommer mere til orde.  

Strukturen på TR-kursus 

skal drøftes. 

Rammeaftale om TR-tid. 

Arbejdsdage i elevfri uger. 

Sygedagpengeloven. 

Erfaringsudveksling via 

mail inden mødet. 

 

  

IV 

Hvordan bliver kreds og 

TR mere sexede? Søren 

Viemose (udsat fra tidlig- 

ere møder) 

 
 

Thoms melder tilbage fra 

et kursus-oplæg ved Søren 

Viemose. 

Hvilke kulturer 

gennemsyrer 

embedsværkerne? Og 

hvilke kulturer bærer 

fagbevægelsen på? 

Hvordan kan vi tune os til 

fretiden i stedet for at 

hænge fast i dét, som har 

været? 

Ovevejer at bruge S.V. til 

et arrangement for 

TR/AMR… ledelser?? 

Maria kontakter 
Søren Viemose for 
indhold/ pris/ 
mulige datoer. 

V Henvendelse fra FK på Kattegatskolen 
Bilag udleveres på mødet 

Hvordan sikrer vi os at TR 

får tid til møder efter 

arbejdstid. 

Kan vi få vendt 

holdningen til TR hos 

lederne. 

TR´s arbejdsvilkår er på 

dagsordenen for 

områdeudvalget i 

Syddjurs.    

Lisbeth udarbejder 
et svar, som også 
alle TR informeres 
om.    

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

1 Fordeling af 

kontaktskoler til Faglige 

Vi skal hjælpe TR, og bære ting videre til 

kredsen. 
På fredag arbejdes der 
med en indstilling. 
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Klubmøder Vi kan også fornemme stemningen på 

skolerne. 

Skal man være kontaktperson på sin egen 

skole? 

Skal der laves en forventningsafstemning? 

Kan der gives frikøb til at tage på en anden 

skole? 

Der er skrevet til TR at det er 1-2 møder om 

året. 

Vi skal afsøge hvad behovet er. 

Vi kunne bytte kommuner. 

Hvis man er TR på en skole, skal det være en 

anden der er kontaktperson. 

   

   

 

Eventuelt 

Bordene der er indkøbt sættes ovenpå på fredag, og næste tirsdag. 

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

  

  

  

 

 

Lyrik til medlemskommunikation 

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


