
 

 

Referat tr-møde 26. august 26 
 
 
Budget 2017 Syddjurs Kommune 
 
Peter orienterede om budget og hvad der har været oppe og vende i OmrMED og HU siden orien-
teringen på Fuglsø d 19/8 
Stikord:  
- kommunen har oparbejdet en stor kassebeholdning!! 
- Er det nødvendigt med anlægsinvesteringer for 90 mio? 
- Nedgangen i antallet af børn og unge i kommunen er slet ikke så stor fra 2015 til 2016! 
- Fokuspunkter på skoleområdet : Specialskoleområdet står til en nedgang i elever og dermed 

personale - holder det? Kræver bl.a at inklusionsindsatsen på distriktsskolerne lykkes. 
- Besparelsen på klubområdet er en forringelse, som nok vil kunne mærkes over i skoledelen 
- Er den foreslåede afvikling af Tidlig SFO en forringelse af overgangen fra Børnehave til Skole 

eller en investering/forbedring? 
 
 
Desk-study 
Der er dialog mellem kreds og skoleforvaltningen, men Ikke noget konkret ud af drøftelser 
Skoleledere og TR samt kreds og kommune deltager i det regionale møde i Herning d 14/11 
Et papir med spørgsmål blev udleveret til TR - kan evt bruges i den lokale evaluering i forbindelse 
med implementeringen af Bilag 4 
 
Opstarten på det nye skoleår 
Løntjek. Niels Anton kommer gerne ud til jer på skolerne! 
Nyansatte og samtaler med dem.  
Manglende opsigelse af det personlige specialtillæg 
Inklusionen fylder meget på skolerne! 
 
Diverse: 
Brev fra Lisbeth Bøwes vedr Kongres, Desktop Study, medlemsarrangement blev udleveret 
 
-Hvorfor bruge tid i forb. tiden inden skolestart med fokus på elevinddragelse og flygtningebørn.- 
Det giver dårlig forberedelse.  
 
Husk 25% tillæg for aftenarbejde.   
Der er undervisningstillæg for lejrskole på 14 timer pr. dag. 
 
Kan der være fokus på punkter, der kan være fælles og ikke individuelt på alle skolerne?? 
 
Område-MED udvides med daginstitutinsområdet. DLF har samme antal pladser. Malene, Niels 
Kristian og Peter udpeges fra Kreds 134 
 
Den årlige Arbejdsmiljødag er rykket til mandag d 31/10 


