
 
3. april 2018 

Referat af TR-møde tirsdag den 3. april 2018 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede:  
 

Pkt. Emne  
1 Velkommen til de nye og farvel til de 

gamle  
 
 

Ny TR på Fløng skole: Lisbeth Henriksen 
Nyt FU medlem: Alice F. Sidelmann, Fløng skole 
Farvel til FU medlem: Mette Thorup, Mølleholmsko-
len 

2 Nyt fra skolerne 

- Farvel kollega listen 

Forflyttelsesudvalg mødes 09.04.18  

- Skoleledere skal være klar ved telefonen kl. 
9-11 den 9/4. 

Skolerne orienterede om indskrivning til 0. klasse 
skoleåret 2018/19 og nye udmeldinger om antal spor 
på skolerne samt klassekvotient-ændringer. 

- Nyt punkt t kommende møde ”det frie skole-
valg” 

3 OK18 

- Strejke fra 22/4 
- Spørgetid og deltaljer 

Vedr. Strejke – uanset om man optager strejkelån 
eller ej, så er man som medlem forpligtet overfor DLF 
til at deltage i arrangementerne. 
 
Programmet for den 04.04.18 drøftet + opbakning. 
 

4 GF18 

- Evaluering 
- Udsendelse af udtalelser 

Mad: Evt. spise tidligere, eller indlægge en spisepau-
se. Ærgerligt at folk skyndte sig at pakke sammen 
under spisningen. Manglede vand (flaske-vand). 
 
Udtalelser: sendes til politikere samt relevante fra 
administrationen – også til aviserne! Mandat til FU. 
 
Sted: forslag om at holde det et helt 3. sted, fx Hede-
huset. Nuværende model er en stor forpligtelse for 
”TR-værten”. 
 
Længden: blev drøftet  
 
Mødedag tirsdag: effektivt at lægge GF i forlængelse 
af en kredsdag. 



 Side 2 af 2 
 

 
Forslag: Et særligt punkt på GF’s dagsorden - medar-
bejder pris? Underholdning? 
 

5 Meddelelser TR og FU’s frikøb skal ikke afregnes med skolerne 
under strejke/lockout (kun konsulent og tjeneste-
mænd). Frikøbet udbetales direkte eller anvendes i 
forb. m. øget diæt/trp. til TR og FU, som har øget 
forpligtelse og står til rådighed v strej-
ke/lockoutplanlægning og gennemførsel. 
 
Intromøde for nye TR’er bliver den 10.04.18 kl 12.15 
på Valbyvej 4. (halv-nye er også velkomne) 
 
Tjek pensionsindbetaling jf aldersreduktion §6a (bilag 
omdelt). Konsulenter er ikke omfattet – jf. svar på 
DLF InSite 4/4 (dok. på O:/16/Ansættelsesforhold). 
 

6 EVT. Nyt pkt: Mødetidspunkt for det kommende år. 
 
Placering af kredsstyrelseskursus, FU stiller forslag 
om at skubbe det til efter sommerferien. Accepteret. 
 
Indgået lønaftale – Aftalen findes på hjemmesiden. 
Ved lærer-afgang vil FU søge forhandling om frigjorte 
lønmidler. Leder skal holde TR velinformeret om 
påtænkte ansættelser/afskedigelser. TR tjekker, stil-
linger skal indrykkes også på kommunens hjemme-
side. TR skal huske at orrientere FU når stillinger op-
siges/ansættes generelt. 
 
TR-forhandling: t.o.m. skoleår 18/19 er der 2 TR’er på 
Gadehaven/Selsmose  
 
Fremtidigt: §28 skt 2 – kursus pkt til dagsordnen. 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Rikke Groth Krumbach 

 
Dirigent: Pernille   
Referent: Rikke 
Oprydning: Kristoffer V og Kristoffer L  


