
Referat af TR-møde Norddjurs den 13/6-2013 

Tilstede: Trine-Auning, Elisabeth-Rougsø, Gitte-Glesborg, Tina-Kattegat, Maria-Vestre, Martina-UU, Lone-

Djurslandskolen, Charlotte-Toubro, Michael-Mølle, Maria-Kreds 

 

Uddeling og gennemgang af næste skoleårs kreds-kalender. 

TR-møder fra kl. 13-16 næstsidste torsdag i måneden, hvis muligt. Lokalt TR-kursus og KSØ-kurser er 

placeret. Sørg for at holde kalenderen fri der omkring, hvis I vil med. 

 

Uddeling af foreløbig dagsorden til ekstraordinær generalforsamling. 

Primære punkt på eks. GF er ændring af kontingent til lokalafdeling Kreds 134. DLF vedtog på den 

ekstraordinære kongres, at give kredsene 200, - kr pr medlem, hvis kredsene på en ekstraordinær 

generalforsamling vedtog at nedsætte kredskontingentet med 200,- kr. Både overneskomstansatte og 

tjenestemænd får glæde af kontingentændringen. 

Vær opmærksom på at eks. GF afholdes på Marienhoffskolen. Der serveres øl og vand. Ingen spisning. 

 

Lov (215) om arbejdstid 

Sonderinger mellem Kredsen og Norddjurs kommune i forhold til loven om arbejdstid gældende fra aug 

2014. 

Der har ikke været direkte kontakt endnu, men et møde i følgegruppen afholdes mandag den 24. juni. 

Det er opfattelsen ude på skolerne at det kan blive svært at få en ny kommunla aftale på plads. 

 

Skoleårets afslutning 

Aktivitetsplanerne for 2013-14 skal kunne udleveres før lærerne går på sommerferie. Altså senest den 5. 

juli 2013. Sørg nu for at få dem. 

Opgørelse af dette skoleår. 

Der er endnu ikke afsagt dom i tvisten i arbejdsretten om opgørelse af aktivitetsplaner ved start af lock-out. 

Vi må gøre året op bedst muligt. TR på skolen skal sørge for at alle medlemmer selv tjekker af at alle 

ændringer i deres aktivitetsplan er kommet med, og at de melder til deres TR om deres opgøreslse er rigtig 

eller ej.  

Årsopgørelser kan udskrives fra TRIO, så det er egentlig bare at bede om at det bliver gjort. Bed om dem! 

 

Skoleårets planlægning. 

Skolerunde. 



Auning: Sekretærerne er sygemeldte. Ledelsen forsøger at holde styr på alt. Det hele roder. Skal ansætte 5 

nye lærere på skolen. 3 i barselsvikariater og 2 afdelingsledere. 

Glesborg: Fagfordeling er først lige overstået. Har ansat en lærer på deltid. Mangler udbetaling af tillæg til 

de lærere, der har inkluderede elever i deres klasser. Meget snak om lærerarbejdspladser. 

Rougsø: Fagfordelig næsten på plads. Møder i faglig klub er sat i kalenderen for hver måned i kommende 

skoleår. Meget snak om hvordan forhandlinger om arbejdtid kommer til at foregå fra aug 2014 og 

frem.Ledelsen har sagt at TR ikke må gå med medlemmer til forhandlingssamtaler med ledelsen. 

Fra kredsen må vi sige, at meldemmerne altid kan bede om at TR er bisidder ved møderne, da medlemmet 

kan have svært ved at overskue præcist hvad han/hun siger ja til. Det er under alle omstændigheder altid 

bedst at gå tilbage til sin TR og/eller faglige klub og diskutere ledelsens oplæg til forhandling, inden man 

siger ja. 

Kattegat: Arbejder meget med retningslinier i MED-udvalget. Der skal bygges om. Der kommer til at mangle 

lokaler til 11 klasser. Budget er blevet lagt om flere gange. Der er skåret ind i benet. 

Vestre: Kaotisk. Fagfordeling skal gøres om, efter at forældrene på Voldby skole-afdeling har indstillet til 

kommunalbestyrelsen at Voldby skole-afdeling lukkes. Lærere fra Voldby skal med i den nye runde af 

fagfordeling. Elever fra Voldby skole-afdeling skal nu indarbejdes i planlægningen af klassesammensætning 

på Vestre skole. 

UU: Venter spændt på om lovændringer får indflydelse på dem. Ellers går det som det plejer. 

Djurslandskolen: Faldende elevtal giver stor utryghed. Der bliver fyret eller forflyttet lærere hvert år. 

Kommende skoleår planlægges, som de plejer. 

Toubro: Nogle lærere går på efterløn i kommende år, derfor har de fået 2 lærere overflyttet fra Voldby. 

Faglig klub er blevet meget mere aktiv efter konflikten. Det praktiserer: Gå tilbage til baglandet inden du 

siger ja til noget som helst. 

Mølle: Har ansat en lærer fra Voldby. Planlægningen gøres som det plejer. Skemalægning er begyndt. Der 

bliver snakket blandt kolleger om de mulige kommende ændringer i skoledistrikter, som 

kommunalbestyrelsen har sat på dagsordenen. 

 

Personalepolitik i Norddjurs 

I forhold til nærtbeslægtede har kredsen ved flere lejligheder gjort opmærksom på problemerne overfor 

forvaltningen. Problematikken vil selvfølgelig blive taget med igen på mødet i følgegruppen. 

 

Tak for et godt møde. 

God sommer fra Kredsens Kommuneudvalg for Norddjurs. 

 

 

/Referent Charlotte. 

 


