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Referat af TR-møde Syd 12.1.2012. 
 

IT-planen:  

 

16 mill. komuneandel + 16 mill. skoleandel over 4 år (Per siger: skolernes andel er reelt kun 7 

mill., da de 9 mill. er der i forvejen til IT). 

 

18.4. kl. 15-17 er der fælles IT-dag på Marienhoff, hvor lærerne skal hjembringe I-pads. 

TR bør undersøge hos skolelederen, om arrangementet er efter-og vid.uddannelse (giver A-

tid).  

- Skolen bør afsætte et antal udviklingstimer fra 2012-2015 til IT-planens gennemførelse. 

 

Med-aftale revision: 

 

Fra lærerkredsens side arbejdes der ifm. revisionen på oprettelse af et områdeudvalg for 

skolevæsenet. Lisbeth er kredsens repræsentant i revisionsarbejdet. 

Besværlighederne v. gennemførelse af formøder for B-siden diskuteres. 

Tidsforbruget til forberedelse og afvikling af formøde skønnes som minimum at være lig med 

udstrækning af selve mødetiden. 

 

2.2. er der kommunegruppemøde for alle kommunale TR kl. 14-16 hos 3F i Rønde. 

 

Rullende skolestart: 

 

Ang. aldersintegreret undervisning kan der søges på Folkeskolens hjemmeside, ligesom Århus 

Lærerforenings blade belyser emnet. 

 

Fjerritslev-modellen er aktuel netop nu. 

 

Brainstorm på skolernes planlægning: 

 

-  et nyt begreb: ’elev-/undervisnings-/elevdifferentieringsplaner’ - kender andre til det? 

 

-  lærersituationen bliver sikkert status quo +/- ½ stilling. 

 

-  skolesammenlægning, så formodentlig minus et par lærere pr. årgang. 

 

- minus en lærer. Hver lærer har ca. 50 timer pga. den nedsatte faktor. TR vil søge at få 

timerne hjem igen ved aftaler om møder mv. i kommende skoleår 

 

-  spørger til 6. ferieuge og hvad kredsen anbefaler i denne sammenhæng. 

Per forklarer, at der udover de to oplagte muligheder (at få 6. ferieuge udbetalt eller 

indregnet i næste årsnorm) er den mulighed at aftale med skolelederen at udskyde 

ferieugen (7,4 timer pr. feriedag). 
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Hvis man udskyder ferieugen til følgende år, får man ret til enkeltvis eller 

sammenhængende placering af 6. ferieuges dage hen over skoleåret. 

 

-  opfordrer til, at der laves en 6. ferieugeaftale a la Norddjurs, hvor lærerne kan afholde 

to af feriedagene i løbet af skoleåret. 

 

Per lover at lave en letlæst oversigt over mulighederne for afvikling af den 6. ferieuge. 

 

Referat mc d. 16.1.2012 

 

 

 

 

                        

 

 


