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/LB 

AMR møde på kredsen fredag 16/1 2015 

Stikordsreferat fra mødet 

 

1/ Siden sidst: desværre er arbejdsgruppen sygemeldt. 

 

2/ FÆLLES fokuspunkt' er på TR/AMR- felterne på skolerne: 

Hele Syddjurs er i gang med Leder-trivsels -evalueringer. 

UU: ny ledelse/ sammenlægning/ APV 

Rosmus: miniMUS/ psyk. APV/ dialog med ledelse + med kolleger/ AT 

10kl-center: fast samarb.tid / den generelle arbejdstid 

Mølleskolen: AT/ fået etableret fast samarb.tid/ opsøgende ift kolleger 

Marienhoff: holde hinanden ajour - det uformelle / arbejdstid 

Thorsager: etableret samarb: TR-AMR-leder / fokus på pædagogerne 

Ådal: fast samarbejde på B- siden/ APV 

Ørsted: fast samarb m ledelsen/ TR+AMR fast kontor/ APV 

Kattegat: prikkerunde udfordrer lige nu!/ ikke formel samarb. m ledelsen 

Ebeltoft: fokus på MED/ fast samarb.tid / 2 matrikler-> kommunikative udfordringer 

Glesborg: dialog med ny leder/ hvilken faggruppe skal AMR komme fra/ AT 

Ørum: mini-MED(skoledelen); dialog 

 

3/ "Når klokken ringer"  om arbejdsmiljø i faglokaler blev omdelt. 

Vil Kredsen stille støj-målingsudstyr til rådighed? Det skal være valid og anerkendt udstyr. 

Tages op i KS 

- en god mulighed for at gøre arbejdsmiljøindsatsen mere synlig 

- spørg løs - vi sender gerne videre til Niels Kristian 

- godt at få de involverede lærere med til at lave risikovurderinger 

Trykt eksemplar udleveret til de deltagende. Der ligger eksemplarer på kredskontoret til de 

skoler, som ikke var repræsenteret. Mind jeres TR om at tage det med til jer den 30/1 

 

4/ 'Den gode historie' / eventuelle udfordringer 

- Godt at vide, når man har fri! Afgrænsning mellem arbejde og fritid. 

- dejligt at kollegerne er på arbejdspladsen! 

- Man kan godt være fleksibel indenfor den fulde tilstedeværelsestid. 

- Uenighed om definitionen af fleksibilitet... Kan det løses ved at acceptere forskellige 

definitioner af fleksibilitet? Polarisering af medlemsskaren er den store udfordring! 

- Vigtigt at evaluere de forskellige udlægninger af fleksibilitet under Lov 409 

- Opgaveoversigtens udformning og diffuse angivelse af, på hvilket niveau en opgave skal 

løses. Især svært hvis formuleringen af opgaven er som sidste år... Men rammen at løse den 

under absolut er ændret. 

Indre regulering af arbejdsmængden slider på medarbejderen og smitter måske negativt. 

Det er et ledelsesansvar. Men det opleves svært at se det i øjnene. 

Endnu vanskeligere at tage det op på rette sted. 
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- Vi skal blive bedre til at fordele 'de andre opgaver' hen over hele medarbejdergruppen. Et 

fælles ansvar! En AMR-opgave at gøre ledelsen opmærksom på eventuelle problemstillinger. 

- Ikke millimeter-fordeling, men en realistisk beskrivelse af arbejdsbelastningen ved 

forskellige opgaver. 

- UU oplever arbejdspresset ude på skolerne. deres opgave er timeløs og meget forandret. De 

skal trække mere på lærerne, men det har lærerne ofte svært ved at finde plads til. 

 

Referenter: Peter Ravn og Lisbeth Bøwes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


