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Referat af fælles TR-møde 2.okt. 2015.  

 
1. Input fra kredsformandsmødet den 1.okt. 2015  v/Michael 

Lisbeth og Michael var med. Meget vigtigt at holde et fagligt klub møde i uge 45-46. 

Undersøgelse af hvor langt man er kommet med overholdelse af bilag 4.  I får en video fra 

Anders Bondo og et talepapir. Der skal udfyldes 1 spørgeskema fra hver skole, det er det 

samme over hele landet. Den samlede undersøgelse skal bruges i dialog med kommunerne - 

KL. Vigtigt at der kommer mange til det faglige klub møde. Svært at kalde pressede folk 

sammen, der kan indkøbes kage/pizza eller andet som ”lokkemad.” 

Der er stadig usikkerheder - I hører nærmere. 

Alle TR´er skal komme sammen med AMR´er den 30.okt., da der her er intro til spørgeskema 

mv.  

 

2. Løntjek uge 45/46.  Hvad har tidligere overenskomster givet os? v/Niels Anton 

Niels Anton og Lisbet laver en liste over hvilke goder, vi har fået i de seneste OK-aftaler. Den 

30.okt får I plakat, 250 nøgleringe og seddel hvor I kan melde ind, hvis I vil have besøg af 

Niels Anton for at lave løntjek.  

 

3. Hvordan forholder man sig i tilfælde af voldsepisoder? v/Niels Anton 

Det har været sådan før, at man skal anmelde for at få for svie og smerte. Der kunne også 

lægges et notat, der kunne bruges for at få erstatning. 

Nu skal der anmeldes inden for 72 timer til politiet, hvis der er vold, trusler om vold eller 

verbal vold. Man kan selv gøre det, få en leder eller anden person til at gøre det.  

Der skal også meldes til arbejdsskadestyrelsen(AMR) inden for 1 år.  

Eks. Et medlem har fået 160.000 kr skattefri i erstatning. 

Man får 190 kr om dagen for svie og smerte.  

Hvornår skal der meldes til politiet? Det er individuelt, hvornår det er grænseoverskridende. Så 

i tvivlstilfælde: MELD det! 

Tag det op på et MED møde.  

 

4. Lærerens dag. v/Charlotte 

Der er plakater og pjecer til alle skoler, 2 til hver. Og I kan købe rundstykker mv til 

kollegaerne. Eller økologiske æbler. Regningen afleveres til kredsen.  

 

5. Regionalt møde. V/Michael 

Lars, Peter, Charlotte, Michael, Dorte, Maria og Lis deltager I regionalt møde. 

 

6. Ny skolechef i Syddjurs Kommune: 

 Per Viggo Larsen er ansat som ny skolechef i Syddjurs Kommune.  

 

7. Møde for nye medlemmer 27.okt. v/Peter 

17.30 - 19.00 på kredskontoret og der er mad og drikke.  

Info om hvad DLF - herunder kredsen kan bidrage med.  

 

Referent: Jytte  
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