
Referat af TR/AMR møde Norddjurs 11. dec. 2015. 

 

1. Orientering fra OmrådeMed. (Charlotte, Jytte og Michael deltog) 

Der er gang i en trivselsundersøgelse med interview fra fokusgrupper.  Arbejdsmiljøkonsulenten har 

udarbejdet et internt arbejdspapir. Styregruppen arbejder videre.  

Vold/trusler: I skal anmelde til politiet - forudsætning for at få erstatning, selv om Finn Mikkelsen har meldt 

noget andet ud. (omdelt på mødet).  Der kører en sag pt, hvor et medlem risikerer at miste 420.000 kr. Er I 

den mindste smule i tvivl, så henvend jer til kredsen.  

 

Kompetencedækning. Husk at I skal have tid både til deltagelse i kurser/videreuddannelse og til 

forberedelse og kørsel. 

 

2. Henvendelse fra Norddjurs Kommune.  

Til Orientering. 

På budget 2016 blev der vedtaget at økonomien på skoleområdet skulle analyseres, da der bruges ca 60 

mio mere end de sammenlignelige kommuner. Målet er en ” Robust og langsigtet finansering.” Der skal    

også kigges på, om det er realistisk at gennemføre de planlagte besparelser på specialundervisnings-

området. Politisk er det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 13 politikere og 4 medlemmer 

fra NFE, DLF, BUPL, Foa) og 1 fra skolelederne og 3 forældrerepræsentanter. Vi var i tvivl om DLF skulle 

deltage. Blev enige om at vi kun deltager for at skaffe et godt vidensgrundlag. Vi deltager ikke i forslag til 

beslutninger. Der sendes brev til ND herom. Vi vil ikke tages til indtægt for medansvar for forringelser for 

vore medlemmer. Arbejdet foregår fra nu til juni 2016. Hvis de vil have DLF med på de betingelser bliver det 

Lisbeth, der deltager.  

 

3. Høringssvar.  

Der er afgivet høringssvar til tidlig indsats, intensiv undervisningsforløb (9.kl), biblioteksbesparelser og 

besparelser på specialundervisning,  

Vedrørende intensivt forløb 9.kl. :Husk at de lærere, der bliver bedt om at undervise på intensivt kursus 

skal have aftalt deres løn og arbejdsvilkår. Der er protester fra skolerne, de vil hellere gøre det selv på den 

enkelte skole. Henvend jer til kredsen, hvis der opstår usikkerheder.  

Et læsekursus i 8.klasse er fjernet - dårligt!   

Kredsen sender et brev til TR ´erne på de fire overbygningsskoler.  

 

4. Orientering om forsøg på at dokumentere antallet af børn med særlige behov.  



Vi ville gerne have lavet en undersøgelse af, hvor mange børn, der er i hver almenklasse med særlige behov 

for at bruge det overfor politikere som dokumentation af vores store inklusionsopgave.  

Men vi har haft papiret til vurdering hos vores konsulent Steen Dam i DLF, og han har sagt, at det må man 

ikke på grund af tavshedspligten. Bare det at skrive antal elever ned på papir og bruge det i anden 

sammenhæng end til de personer, der er omkring en elev, er ikke tilladt.  

Man vil i  

 

nogle tilfælde kunne regne ud, hvilke elever det handler om. Vi har spurgt Steen Dam igen om det er helt 

umuligt at lave en sådan undersøgelse. Har ikke svar endnu.  

Måske kan vi bringe ønsket op i Områdemed - ellers nok umuligt at gennemføre en sådan undersøgelse.  

 

5.Evt.  

Niels Anton:  Der kommer flere sager, hvor lærere har haft fat i elever. Måske især unge lærere ved ikke 

helt, hvad de må og ikke må.  Vis cirkulæret om ”God ro og orden i folkeskolen” til alle medlemmer.  

Michael: Giv besked til kredsen om hvor mange der tænkes afskediget/ansættes - så hurtigt som muligt.  

 

Referent: Jytte. 

 


