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Referat fra TR-møde i Syddjurs den 2. oktober 2015 

 

1. Budget 

 

Orientering om budgetforliget, som er indgået i Syddjurs: 

Nu hedder det:"10 folkeskole-lokaliteter":  er det udtryk for fælles ledelse i fremtiden?  

Ny tildelingsmodel, hvor pengene ( inkl udgifter til spec.klasser) følger barnet. 

Ådalsskolens specialklasser skal udfases; de klasser, som er der nu, fortsætter. Der oprettes 

ikke nye. 

Demografien/ faldende elevtal betyder færre midler til skolerne, som igen kommer til at koste 

stillinger på sigt.  

Tallene ser dystre ud over en 3 årig periode. [ det skal siges, at vi på OmrMED 5/10 blev 

orienteret om, at en del af besparelserne er trukket tilbage. Det er meget svært at læse budgettet, 

men der udkommer en mere læsevenlig udgave efter 2. behandlingen] 

Der kommer pres på inklusionen fremover - Det kræver efteruddannelsesmuligheder!! 

 

Hvilke kanaler kan bruges? Hvordan skal opgaven løses?    

Der opfodres til, at Lisbeth skriver om nedskæringerne i nyhedsbrevet til medlemmerne.  

TR har også en forpligtigelse for at informere medlemmerne.  

 

 

2. Rammer for arbejdstiden 

Peter taler meget for registrering af tidsforbrug.  

Flere bakker op. Det er vigtigt, at der ikke leveres "gratis" arbejde! 

Husk at aftale, når der skal betales for merarbejde! 

Vi taler om ikke at arbejde efter kl 17. Husk at få tillæg.  

Tillid/kontrol.  

Rammer for det, skriftlighed.  

Flere skoler har registreringssystem.  

Nye vaner og nye tider.  

Vi skal have fokus på, om folk arbejder for meget.  

Faste rammer beskytter arbejdstiden og miljøet.  

TR bør sige, hvad lærerforeningens holdning er.  

Trio-flex: Her bliver alt skrevet op.  
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Vi skal have nogle ordentlige rammer for lærergerningen og vores medlemmer.  

 

3. 

Område-MED, her skal skolereformen evalueres på mandag.  

Skolechef ansat: Per Viggo Larsen.  

F og I udvalg: Møde med i efteråret. Kredsen er inviteret til et møde om visioner i Syddjurs 

skolevæsen her i efteråret 

Kompetenceudvikling, der er sat i gang i SD: 

Håndværk og design 

Natur/teknik 

 

 


