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Referat af møde med TR i Norddjurs den 15. jan. 2016 

 
1. Evaluering af fleks-aftalen + fremadrettede input/ønsker: 

Fix-fleks aftalen blev drøftet. 

Kredsen arbejder videre med TR’s input til den kommende evaluering med Norddjurs 

Kommune. 

 

 

2. Evaluering af den lokale lønaftale for indeværende skoleår.  

Lønaftalen blev drøftet. Kredsen tager input med til kommende forhandlinger med Norddjurs 

Kommune 

Man er altid velkommen til at benytte kredsens sagsbehandler, hvis der opstår tvivl om 

udregning af tillæg. 

 

 

3. Skolerunde - fokus på økonomi, ansættelsesmæssige konsekvenser og rekruttering. 

Der er stort fokus på økonomi rundt på skolerne. 

Der er stadig en steder, hvor man har langtidssygemeldte. 

Det tegner til at der også i år vil være en del pensioneringer. 

Der er brug for mange vikarer. Ikke anordningsmæssigt uddannede bliver brugt i større 

omfang end formodet. Det er primært unge ”studenter”. 

Sagsbehandler orienterer om, at man kan kontakte A-kassen og få anvist uddannede vikarer. 

 

4. Orientering fra kreds 134.  

A) Møde med skolebestyrelserne. Desværre var kun 2 skoler repræsenteret. Det var et 

konstruktivt møde og forældrerepræsentanterne var positive over for initiativet. 

Næste dagsorden kan også sendes til TR´erne. Vigtigt at skolens hjemmeside er opdateret, så 

vi kan finde navn og mailadresse på skolebestyrelsesformanden.  

B) Syge-/fraværspjecen. Pjece beskriver forløbet, når man bliver sygemeldt. Pjecen bliver 

sendt til lederne. De videreformidler. TR fik et eksemplar af pjecen til orientering.  

Birthe Holst, der er ansat som trivselskonsulent kommer ud på alle skoler og fortæller om sit 

arbejde. 

C) Sagsbehandler, Niels Anton oplyser, at det nu er et krav, at der skal være indgået en aftale 

efter de sociale kapitler i overenskomsten i mindst et år, før der kan etableres et fleksjob. 

D) Kredsen afholder møde med Finn Mikkelsen den 2. februar. Mødet kommer til at 

indeholde drøftelser af blandt andet lønaftale og fix-fleks aftale. 

 

5. Eventuelt 

I april er der KSØ kursus. Der kommer tilmeldingsskema ud.  

Kredsen har skiftet til et andet teleselskab, så der har været nogle problemer med telefon og 

internetforbindelse. Vi håber det løser sig snarest.  

 

 

Referent: Jytte.   


