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Referat af fællesmøde TR/AMR Norddjurs/Syddjurs 28. aug. 15  
 
1. Med fokus på arbejdsmiljø og arbejdspres - skoleårets start.  

 
Lisbeth er på vej rundt til faglig klub møder på skolerne. Hun har spørgeskema med ud med 5 
spørgsmål om opfyldelse af bilag 1.1 pkt 1-3.  
 
Nyansættelser/ledige stillinger: Pkt behandles på de kommunevise møder. 
  
Løn/tillæg: Niels Anton er ikke til stede, han sender noget ud på mandag. OBS på at 
specialklassetillægget nu hedder personligt tillæg. Der er ikke længere tillæg til enkeltintegrerede 
elever i normalklasserne  
 
Opgaveoversigter og skoleårets afslutning:  
 
Man kan en gang om måneden fra lederen bede om få en oversigt over timeforbrug. Tillæg for 
arbejde efter kl 17 skal udbetales ved førstkommende lønudbetaling. Er du i tvivl henvend dig til 
Niels Anton.  
 
Da der er uenighed om tolkning af bilag 1.1 stk 3 (forventet tidsforbrug) mellem KL og DLF rejser DLF 
og AC sagen i arbejdsretten. 
  
Opgaveoversigten er meget fyldig - man skal undervise i sine linjefag. Hvordan synliggør man TR og 
AMR tid?  
 
Problem hvis børnene kommer 10 min før undervisningen starter. (Djurslandsskolen) 
  
Hvis der undervises, skal det medregnes i den samlede undervisningstid, og det kan udløse tillæg. 
  
Flekstiden er medarbejdernes tid. (ikke lederens)  
 
Nogen oplever, at nedsat tid ikke giver tilsvarende nedsat forberedelse.  
 
Pals i frikvartererne er også undervisning - hvad gør vi? Der er sendt beskrivelse til Niels Anton.  
 
2. Kongres 2015 den 8.-10. september - overskrifter.  
 
Lisbeth sender noget skriftligt om kongressen ud på mandag.  
 

Andet: Maria træder ud af kredsstyrelsen pr. 31.aug. Jytte træder ind pr. 1.sep.  
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Kursus på Gl.Avernæs:  
 
Kørsel til TR-kursus: Der samles i bilerne. Alle der tilmelder sig til kursus skal være der fra start til slut.  
 
Der kommer køreliste ud. Suppleanten kan ikke frikøbes for et enkelt kursus. 
  
Ude i kommunegrupperne får I oversigt over kurset. Alle har fået deres 1.ønske opfyldt.  
 
Valg til hovedstyrelsen:  
 
Thomas stiller op til hovedstyrelsen, da han ikke mener, at den er ”bred” nok. DLF skal kæmpe for 
lærernes fremtid. Birgitte har meddelt, at hun ikke genopstiller.  
 
Ude i kommunegrupperne får I oversigt over kurset. Alle har fået deres 1.ønske opfyldt.  
 
Referent: Jytte 
 


