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Referat af TR-møde Norddjurs.  2.okt. 15 

 
1.Orientering om budgetaftalen: (indgået ml S, DF, SF og Helle Plougmann u.f.p) 

 

Her er det der vedrører skolerne. 

 

Manglende prisfremskrivning: ca.10 mio på materialer/bygninger/varme/lys/ 

 

Proces vedrørende nedbringelse af udgifter på folkeskoleområdet. 300.000 kr. 

Kommissoriet skal være klar i november 16 

  

Reduktion specialundervisning 0,875.000 (16)  2,975.000 (17-18-19) + 

reduktionen  fra sidste år.  

 

(Kvaliteten på inklusionsområdet bliver også undersøgt via en arbejdsgruppe med 

1-2 fra hver arbejdsplads - lodtrækning) 

 

Der blev på mødet udtrykt stor bekymring mht til besparelse på 

specialområdet. Mange er blevet syge pga inklusionselever. 

  

Forslag om at lave undersøgelse over, hvad det er for nogle børn der 

inkluderes: læsevanskeligheder, tilknytning til familiehuset, diagnoser som 

autisme og udviklingsforstyrrelser, angst o.a. 

 

Elevmægling - fjernet. 

 

Buskørsel til specialskoler: 417.000 (17) 1 mio (18-19) 

 

Skoleområdets udviklingspulje: -500.000 (16) 1.mio (17-18-19) 

 

Intensivt dagsforløb: 263.000 (16-17) 

 

Generel besparelse på skoleområdet: 2.100 (18) og 4.200 (19) 

 

Lukning af 10.kl Auning: O kr. (måske mulighed for tilskud til bus til Randers) 

 

Der arbejdes på EUD-uddannelse i Auning.  
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Biblioteksområdet tværgående effekt mellem skole- og folkebiblioteksområdet. -1 

mio (16) 2 mio (17-18-19) 

 

Se mere på kommunens hjemmeside - polweb - budget - budgetaftale 

 

2. Orientering om møde med Finn Mikkelsen. Lisbet, Niels Anton og Michael 

deltog. 

 

Michael: Lærerne er meget pressede pga synlig læring. Forvaltningen melder ud, 

at nu skal der ro på, og der skal være tid til implementering. 

  

Ikke helt rigtigt - mange fortæller,, at de skal aflevere impact circles  og det er 

dem, der stresser dem. Folk forstår ikke meningen med disse cirkler. Det skal 

kredsen RÅBE højt om. 

 

Underligt at der ikke snakkes om skolereformen. - alt drejer sig om synlig læring.  

Vigtigt at opgaveoversigterne er ok. Og at der er en gensidig forventnings-

afstemning. 

 

Fortalte også at 3 til 1 skrivebord ikke er OK, men ingen brokkede sig over at 

folk på skolerne selv havde løst problemet 

  

Ikke nyt om den gennemsnitlige lektionstid. 

  

Det udvidede undervisningsbegreb. Der tages kontakt til Finn om, hvordan det 

praktiseres. Hvis der sker læring/pædagogik, mens eleven er der er der et 

undervisningstillæg. Altså hvis eleven er med til samtalerne, skal der være et 

tillæg. 

  

Sammen med eleven i pauser: Der forhandles på Djurslandsskolens vilkår. 

Derefter kan vi tage fat på PALS mv på de andre skoler. 

  

3. Opsamling på individuelle forhold og rammer.  

 

Opgørelse over sidste år er ok nu. Giv gerne besked til kredsen, hvis I har aftaler 

ud over flekstid. Fx individuelle aftaler om udvidet fleks og ”sygeaftaler. ” 10.kl: 

timer til kontaktlærere. Send også gerne opgaveoversigter til kredsen,  for at 

kunne se hvilken faktor, der er til undervisnings. Niels Anton kan regne baglæns. 

Man kan ikke få mindre i tillæg end lovet fra skoleårets start. Først over 750 timer 

giver det tillæg. Der skal lægges til, hvis I har ekstra timer med elever.  Lederne 

er i deres gode ret til at trække fra igen, hvis I har fri til kursus og andet uden 

elever. 
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4. Info angående vold.  

 

Finn har udtalt, at det kun er i helt særlige tilfælde, at der skal politianmeldes. Der 

skal bare lægges et notat. Så hvis skolelederen ikke vil melde det, skal I bare selv 

gøre det. Kontakt evt. kredsen. Det er ikke OK. 

  

Hvad er vold??? Anmeld altid hvis I er i tvivl.  

 

5. evt. 

 

I lov 409 er der ikke ekstra til delt- tjeneste. Kun hvis der er tre-delt-tjeneste, er 

der ekstra i lønningsposen. 

  

Man har ret til frihed med løn til akut opstået sygdom ifølge ”aftale om fravær af 

familiemæssige årsager”. Men ikke fri til indkaldelse til undersøgelse på 

sygehuset. 

  

Nogen kan godt få fri med løn til speciallægeundersøgelse.  

 

Vær obs på §56 aftale ved alvorlig sygdom. 

  

Praksis mht frihed med løn til speciallæge/undersøgelser tages op i Medudvalget.  

 
 


