
 
1.maj 2018 

Referat af TR-møde tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede: Rikke, Claus, Lotte, Line, Heidi, Pernille, Casper, Alice, David, Mathias, Mads, Kristoffer x2 
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Farvel kollega listen 

 

2 Forretningsorden for kredsstyrelsen 

- Herunder mødeplan for 2018/19 

Casper har fremlagt de ændringer der er foreslået af 
FU om forretningsordenen.  
Beslutning: 
Paragraf 1,4,5,11 er vedtaget. 
Paragraf 7 ændres til. Bilag sendes tidligst muligt og 
foreløbig dagsorden kommer så vidt muligt tirsdag. 
TR møder, KS kredsstyrelsesmøder, TRU Udvalgsmø-
der. 
Mødeplanen er vedtaget med tirsdag d. 9/10 TR.  
FU kommer med et forslag evt.KS-kursus 8.-9.-
10./10. 

3 OK18 

- Orientering om forhandlingerne 
(HR) 

- Aktioner i forhold til evt. konflikt 
(DQ) 

- Konfliktlån i tilfælde af konflikt 

 
Orientering ved Heidi.  
KS: Skal vi anbefale et ja eller nej? Lige nu hælder vi 
ingen vegne 
Medlemsmøder på skolerne omkring afstemning. FU 
kommer gerne ud og snakker med medlemmerne. 
Aktioner er kørt i ”pitt”. 
Konfliktlån - ikke aktuelt pt. 

4 HTKs budgetopfølgning 

- A) Beredskabskatalog i høring 
- B) Budget 2019 

A) HU og sektorMED kom med høringsvar. Byrådet 
vedtog 24/4 beredskabskataloget, kun med egne 
ændringer, ikke ændringer iflg. høringssvarene. 
B) ISC-MED fik forelagt sparekatalog for 2019 – enigt 
udvalg ønskede to spareforslag fjernet: 
1)Undervisningsressurce: lærerstilling udmøntet ved 
790 timer i stedet for 760 timer/år (2,9 mio. kr i ’19 
og 7 mio. fremadrettet) 
2) SFO, øget belastningsgrad fra 17,5 til 18,5 barn pr. 
voksen (850.000 kr i ’19 og 1,7 mio. fremadrettet) 
Argumentet er at vi fjerner ”smør” før ”brød”, men 
flere besparelsesforslag vil give anledning til proble-
mer, så vi skal være obs i høringsfasen sidst aug-midt 
sept. 
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5 Aftale om lokalløn efter 1. august 

- Orientering om punktet på sid-
ste ledermøde vedr. lokalløn 

Heidi deltog i ledermødet hvor Lene Fridberg orien-
tering om K16-HTK-aftalen om lokalløn.  
(Tillæg fra 1/8/2018: Personlig ordning: 4500 
(gl.HTK)+5200 som personlig ordning for lære-
re/bh.kl.ledere ansat 31/7 og 4700 for selvstyrende 
team. På Borgerskole vil Soc.kapital-ambassadører+ 
afd.koor-dinatorer gå ned i tillæg 4250 kr/år, På 
Torstorp Skole er det kapacitetsteamet med 5200 
kr/år. mens øvrige går hhv. 750 og 800 kr/år op i løn.) 

6 Skolebesøg i London 

- Invitation fra HTK til kredsstyrel-
sen vedr. deltagelse i skolebesøg 
i London. 

HTK har foreslået d. 12-13. juni. 

12 fra KS vil og kan deltage: Alle med undtagelse af 
David, Pernille, Kristoffer Vestergaard og Lotte Grell. 

7  Meddelelser 

- Sommerfrokost d. 26. juni.  
- Deadline for udbetaling af efter-

lønsopsparing. 
- 1:1 løsningen skal evalueres på 

skolerne + AULA 

 

• Efterlønsbidrag, ansøgningsfrist er 30/6/2018. 
• AULA: Vi har to pilotskoler, for øvrige gælder at 

AULA skal køre august 2019. 
• 1:1-evaluering, skolens IT-vejleder bliver bedt om 

at evaluere med jer og efterfølgende deltage i 
kommunens evaluering – omk. juni 2018. 

• Byrådsmødet 24/4: Ø og A ville have præciseret 
at man ved evaluering af folkeskolereformen skal 
spørge både medarbejdere, forældre og børn om 
alle 7 områder. Det blev desværre ikke vedtaget. 

• For ”gamle” akutmidler i HTK arrangeres en TR-
temadag 20/9 ”min hverdagskommune” hvor le-
der og AMR bliver inviteret med. 

8 Evt. Afbud fra Pernille 26/6 pga. eksamen. 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Lisbeth Henriksen 

 
Dirigent: Søren   
Referent: Lisbeth Henriksen 
Oprydning: Line og Mathias  


