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Referat af møde med TR´erne 8.maj 2015. 
 

Deltagere: Gitte (Glesborg), Lone (Rougsøskolen), Peter (10.kl center), Anita 
(Auning), Tina og Alice (Kattegatskolen) og Maria (Vestre Skole) 
Fra kredsen: Michael, Thomas og Jytte + Niels Anton og Lisbeth (noget af tiden). 
 

1. Spørgsmål vedr. Fix/fleks aftalen: 
Kan flekstimerne ligge på elevfrie dage? 

Hvad er forskellen på fix/fleks og de 10 timer? 

Kan der flekses midt på dagen midt i undervisningstiden? 

Kan flekstiden være individuel? 
 

Svar:  
Flekstiden er et medarbejdergode, og den er medarbejderstyret.  
Flekstid ligger som udgangspunkt først og/eller sidst på dagen.  
Det er op til det lokale Medudvalg at udstikke rammerne.  
Der kan som nu være individuelle aftaler med ledelsen. - fx for de, der har nedsat tid.  
Det er op til ledelsen at tilrettelægge arbejdet, så der er passende med pauser.  
Medarbejderne har pligt til at konferere med ledelsen, når ”saldoen” overskrider +/- 
10 timer. 
Alle skal have mulighed for at kunne flekse 2-4 timer pr. uge. Det er frivilligt, om den 
enkelte vil gøre brug af muligheden for flekstid.  
 

Kommentarer fra TR: 
Lederen ville gerne bruge flekstiden til samtaler. 
Flekstiden skal bruges til individuel forberedelse. Det kan blive svært at fastlægge 
samme fix/fleks for alle medarbejdere.  
Lederen snakker om ånden i aftalen.  
I udskolingen bliver det svært at lægge flextid før og efter undervisningen.  
Det giver ulige vilkår.  
 

2. Skoleårets planlægning/skolerunde.  
De deltagende TR orienterede om, hvor langt planlægningen er på de enkelte 
arbejdspladser. 
Generelt set er det ikke så ”hovsa” og så ”ups” som sidste år, men derfra og så til at 
sige ”det går efter planen” - er der langt. 
  
 

3. Input til forvaltningen ang. opgaveoversigter.  
Forventningsafklaring om forbrug af tid og indhold til de enkelte opgaver. Der skal 
antal timer på!! Men kun hvor det giver mening.  
Måske allermest vigtigt at få præciseret indholdet og at forbrug af tid kan aftales 
løbende. Opgaveoversigten skal udleveres inden skoleårets start!! 
Michael: Henvis gerne til de 15 punkter i bilag 1.1. Norddjurs OmrådeMed har nikket 
til dem.  
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4.Evalueringer: 
a. TR-medlemsnyt: Er det som forventet? I er altid velkomne til at skrive til os, hvad I 
mener og forventer. 
Det skal være tydeligt om det også gælder AMR. Opfordring til at bruge “Min side” på 
hjemmesiden.  
b. KSØ kursus: Steen Hildebrandts foredrag var det samme som hørt før for flere år 
siden. Hellere noget der vedrører os noget mere.  
Indholdet den sidste formiddag var ikke velplaceret. Bedre at bruge 
kommunikationsstrategier på det fremadrettede, fremfor at bruge tid på det, der er 
gjort indtil nu.  
Tvivlsomt om ideerne til faglig klub møderne bliver brugt. Men godt at sidde sammen 
med lærere fra andre kredse.  
c. Hjemmesiden er under opbygning TR-knappen er for langt væk. (er rettet). 
 

5. EVT.  
Rougsøskolen får besøg af Niels Egelund.  
Vi har stadig ikke en lønaftale for 2015/16, men regner med at få den i hus i løbet af 
3 uger.  
Næste møde er den 12. juni sammen med AMR. Et kort møde med lidt hygge 
bagefter. 
Indhold: Vigtige ting vedrørende afslutning på skoleåret.  
Kommer de særlige skemaer til opgørelse/afregning af tid med tillæg snart?  
Ønske til kredsen: Gerne et skriftligt oplæg sendt ud inden mødet.  
 

Referent: Jytte/Thomas 
 

 

 

 

 

 


