
TR møde 13.juni2013 Kommunegruppe Syddjurs 

Referent: Malene Beckman 
 

Der kan sendes takke breve ud til de samarbejdspartnere, der har ydet støtte under konflikten. Det 

meddeles Marlene, hvem man gerne vil have sendt til, kredsen sender så brevet ud. 

 

Generalforsamling torsdag den 20: der skal indkaldes for at kontingentnedsættelsen kan vedtages. 

Dvs. almindelige medlemmer behøver ikke at møde op, men generalforsamlingen skal 

gennemføres. 

 

Kalender for næste skoleår blev udleveret. TR møder planlægges som vanligt torsdage fra klokken 

13. Som noget nyt holdes møderne som tommelfingerregel næstsidste torsdag i måneden. 

 
TR kursus fra onsdag den 30 oktober efter skoletid til fredag middag. Der er ikke undervisning om 

aftenen. Har man brug for frikøb, rettes der henvendelse til kredsen. Se vores retningslinje i TR 

mappen. 
 

Nyt fra HU: der skal spares 50 millioner næste år, 100 mill. året efter igen. Det er vigtigt at fortælle 

både borgere og personale, at disse besparelser betyder forringelser, og politikerne må tage 

ansvaret. Der afholdes dialogmøde fredag den 16/8 om økonomien. Men der er reelt ingen dialog. 

 

6/9 er der det årlige AMR møde. 

Det årlige medlemsarrangement bliver den 23/1. 

 

Skolerne, hvad rører sig? Vi tog en lille runde omkring bordet. 

Der er givet 7 timer til IPad kurser til hver lærer, som skolerne selv disponerer over. Der skal gives 

tid og kørselsgodtgørelse til genrepædagogik. Derudover skal der gives tid til kørsel. 

Der kom et forslag om et fælles møde mellem TR og lederne, hvor man kunne afklare fælles 

holdninger i et åbent dialogmøde.  Det ønsker TR fra Syddjurs. Marit og Lisbeth inviteres evt. med. 

Men det kræver god forberedelse. Mødet kunne lægges i oktober/november.  

 

Evt. Afgørelsen omkring arbejdstidens opgørelse efter konflikten er endnu ikke udsendt på skrift.  

Antallet af styrelsesmedlemmer? Mon der skal laves et andet system? Kredsstyrelsen vil 

fremkomme med et forslag til generalforsamlingen til foråret. Der er nedsat et arbejdende udvalg.  

 

 


