
 

 

 

    
 

 

 

13-14.45 
ML, CH, THRO 

 

Kommunemøde ND  

 
1                              Aktuelt fra skolerne & kredsen 

Send evt. spørgsmål ind til 134@dlf.org inden mødet 
 

 2                       Regionalt TRmøde 16. juni  - nu med sandwich 
 

Evt.  
 

 

 

13-14.45 
PR, NK, MFJ, NAA 

Kommunemøde SD 

I Aktuelt fra skolerne & 
kredsen 
Send evt. spørgsmål 
ind til 134@dlf.org 
inden mødet 
 

   Gennemgang af uddelt lønaftale. 
Rosmus er færdig med fagfordeling. Undervisning og usu timer 
er fordelt. Paragraf 6 i MED-aftalen kan bruges til at se 
opgaveoversigter. 
Marienhoffskolen er i gang. Det ligner 05- aftalen, men med flere 
uv.timer. Flere lærere end 20 % til USU. Kontaktlærerbegrebet 
bruges også vedpædagoger. 
Mørke skole er i gang med usu-fordelingen. Ca. 30 % til lærerne. 
Uv.timerne er under 750. 
Ebeltoftskolen har lavet fagfordeling men har glemt de 
understøttende. Flere lærere i USU end budgetteret. 
Thorsager skole er færdig med fagfordeling. Der 26 lektioner i 
gennemsnit. 
Ådalsskolen har lagt 3 timer til tallene fra i år. Man håber at 
kunne blive på 26 lektioner. Det er gået op med antallet af 
lærere. 
Heldagsskolen har fordelt børn. Der bliver 25 lektioner. Der 
bliver lidt færre lærere i grupperne. Der skal ansættes en lærer 
og 4-5 pædagoger. 
På Mørke er der en traditionel opgaveoversigt. 

Djurs Lærerforening 

 

Invitation til TR-møde 22.5.2014  
Norddjurs & Syddjurs kl.13-14-45 

På kredskontoret Ebdrupvej 11, Kolind 
 
 

mailto:134@dlf.org


Ebeltoftskolen får ikke automatisk udleveret oversigt. 
Thorsager får en traditionel. 
Ådalsskolen får oversigt, og TR inviteres med. 
Rosmus skole får en med nogle tal  (forældremøder osv.) 
Der er brug for at få udmeldt mødetiden for TR-møder. Det er 
fredag fra kl. 11 til 14. Der udsendes til skolerne om dette. 
Hvordan vil frikøb være til TR-kursus? 
Deltagerbetalingen for kurser er sat ned, men der kan være fare 
for at man selv kommer til at betale for tiden. 
Ebeltoftskolen har meddelt at man selv gør det i 
forberedelsestiden. 
Thorsager på samme måde. 
Ådalsskolen har ikke talt om kurser endnu. Netværksmøder er 
fordelt. 
Heldagsskolen har lavet en pulje til kurser. 
Rosmus skole har sat tid af til netværksmøder med timetal. 
Der bliver sat vikar på til kurser. 
Marienhoffskolen har ikke talt kurser endnu. Pulje til 
netværksmøder. 
Mørke Skole har afsat tid til netværk, og der er vikar på til kurser. 
 
Ådalsskolen har forældremøder og skolefest – i alt 9 timer efter 
17. 
Heldagsskolen skal ikke være efter 17. 
Rosmus har forældremøder og skolefest efter 17. 
Fællesstyrelsen holder fra 17 til 19. 
Marienhoffskolen holder forældremøder og forældrefest efter kl.1 
7. 
Mørke skole har forældremøder og skolefest – ca 10 timer efter 
kl. 17. 
Ebeltoftskolen har det samme. 
Thorsager skole har ca. 13 timer efter kl. 17.  
Faglig klub? Hvornår? 
Der er på mange skoler lavet aftale om de 16 timer.  
Fredag d. 1. august er sidste feriedag i de 4 ugers ferie. 
 

II Regionalt TR-møde 
16. juni  - nu med 
sandwich 
 

Husk at tilmelde jer. 

Evt.  

 

Afbud 21/5 til 134@dlf.org/ 8632 5766 

 

Med venlig hilsen  

Maria og Lisbeth 

mailto:134@dlf.org/

