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Referat af AM/TR møde fredag den 12. juni Norddjurs. 

 
Kl 11.30 - 13.00 

1. Skoleårets afslutning v/ Niels Anton 

NAA delte en huskeseddel ud. Den sendes også elektronisk. 

Ingen fælles tal - alt er afhængig af, hvad der er aftalt på skolen  

Så derfor huskeseddel om, hvad læreren skal, hvad tillidsrepræsentanten skal og hvad kredsen 

gør efter henvendelse.  

Hvis man har været syg og skulle have været til møde trækkes der ikke fra. Man får ikke 

ulempegodtgørelse. 

NAA udsender dokument omkring ulempegodtgørelse ved weekendarbejde. 

Det er altid vigtigt at få dokumentation for de aftaler der er lavet.  

Der skal altid betales efter det planlagte undervisningstal.  

1931,4 timer er normalen - har man arbejdet mere, skal der aflønnes for det.  

Ved henvendelse til kredsen skal I medsende al det materiale, der er i sagen. 

Kredsen behandler sagerne efter pengebeløb- de største først.  

Lejrskoler - der kommer afgørelse inden ferie. Gælder for hele skoleåret 14/15 

Tjek beregningsgrundlaget for undervisningstillæg. Hvis du har været sammen med elever 

skal tillægget udbetales. (Undtaget lejrskole - eksamen - og tilsyn) Men også til skole/hjem 

samtaler, hvor eleverne er med.  

Det gennemsnitlige undervisningstimetal i Norddjurs er ca 745 timer pr lærer. 

Det er et stort problem at få tiden til at række i eksamenstid - stor pukkel af overtimer. 

Hvis der er overtid, der ikke kan bruges, kan det overføres til næste år som overtid eller det 

kan udbetales.  

Det er lederen, der bestemmer. 

Næste år skal overtid/undertid gøres op/afvikles inden for en måned.  

Når normperioden er slut 31.juli, skal der være en opgørelse.  

 

2. Orientering og status om lønaftalen. 

Drøftet. Der vil komme besked ud hvis der underskrives en aftale. 

 

3. Status vedrørende bilag 1.1. 

Kommunen mener ikke, at der skal være opgaveoversigter med konkrete tidsangivelser, da 

der ikke er enighed mellem DLF og KL. se referat fra Område MED den 8.april.  

Ingen ledere vil sætte tid på hver enkel opgave, og der er ikke megen snak om de 15 punkter 

på skolerne. 

Vi har ikke akkordbeskrivelser, så vi kender heller ikke opgavernes omfang. Så bed om bedre 

beskrivelser.  

De 15 punkter kan også findes elektronisk på DLF’s hjemmeside.  

Opfordring til at alle ansatte tager en TR´er i hånden og går ind til lederen og spørger, 

hvordan der skal arbejdes næste skoleår.  
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4. Aktuelt fra skolerne:  

Nogen har sagt op pga lov 409 og/eller politikernes forvaltning af den.  Nogen er gået ned i 

tid pga arbejdspres. Vi kan ikke sikre os, hvornår på ugen den nedsatte tid placeres. 

Der en del ledige stillinger pt.  

Der skal kun søges om nedsat tid for et år af gangen, for ellers har man ikke ret til at komme 

op i tid igen.  

På en enkelt skole er skemaerne klar - næsten. 

 

5. Evaluering af TR/AMR møderne: 

Michael uddelte et papir, der afleveres til kredsstyrelsen, hvor hver enkelt skriftligt kan 

besvare flg. udsagn: 

Det skal vi have mere af:  

Det skal vi have mindre af: 

Andre kommentarer/forslag: 

Kommentarer vedrørende kredsens arbejde generelt: 

 

6. Tjekliste angående ansatte/medlemmer på skolen.  

Alle TR’er tjekker oversigten over navnene på ansatte og afleverer den til sekretæren.  

 

7. Evt.  

Husk tilmelding til TR-kursus 16. – 18. september 2015.  

 

 

 

Fælles afrunding v/Lisbeth (fælles med Syddjurs) 

Thomas: Der er lavet 2 kalendere: en udførlig en af slagsen om al kredsarbejdet og en pixi-

udgave med datoer for møder/kurser for TR og AMR.  

Sørg for at aflevere køresedler og bilag med udlæg inden sommerferien. 

Giv gerne besked om hvilke ledige stillinger der er, så Thomas kan lægge dem på 

hjemmesiden.  

Lisbeth: Hjemmesiden er oppe at køre, kig ind på den - brug den - giv besked til 

medlemmerne om, at den virker igen! 

Giv gerne gode ideer til en endnu bedre hjemmeside.  

Der kommer igen - inden længe -  en side til spørgsmål og svar til sagsbehandleren.  

Lisbeth har været i KBH til DLF, fordi der er en tvist om fortolkning af bilag 1.1 pkt. 3 - det 

forventede tidsforbrug. Der kører nu en sag. I hører nærmere, når der er nyt.  

Hovedstyrelsen ønsker at isolere uenigheden til kun at dreje sig om pkt. 3, da der er enighed 

om resten.  

38 kredse har lavet aftaler/fælles forståelse med kommunen.  

Kredsstyrelsen vil gerne ud og besøge skolerne til et faglig klub møde. Lisbeth vil gerne 

besøge alle skoler til det første faglige klubmøde i august/september.   

 

Referat: Jytte /Michael. 
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