18. december 2018

Referat af TR-møde tirsdag den 18. december 2018 kl. 12.15
på kredskontoret

Til stede: Line Larsen, Steen Svanholm, Lisbeth Henriksen, Pernille Kepler, , Rikke Krumbach, Kristoffer
Rømer, Claus Plenaa, Anne Kristine Juul, Lotte Grell, Heidi Rasmussen, Casper Christiansen, Alice
Sidelmann og David Qvist
Afbud: Søren Vastring, Mads Thranov, Kristoffer Vestergaard
Gæster: Per Aalbæk Nielsen og
Flemming Ellingsen
Pkt. Emne
1 Nyt fra skolerne
-

Status på skolerne
Nye kolleger (Husk at ajourføre
”Farvel kollega listen”)

2 Forberedelse til Per og Flemming
-

-

Kan vi sammen sætte skub i dialogen om det, der bøvler
Kan vi sammen blive klogere på,
hvorfor mange oplever hverdagen på skolerne så presset.
Kan vi sammen sætte gang i
skabelsen af en struktur og tydelighed om inklusionsarbejdet,
der løfter ansvaret fra den enkelte lærer til den fælles organisatoriske indsats.

Sygefraværssamtaler er i gang på flere skoler, vær
opmærksom på referaterne,

Lang debat, hvor vi talte om disse spørgsmål.
Tid til de f.skl. spørgsmål
Heidi indleder:
Per har bedt om tid til 2 spørgsmål
Kunne det være en idé at prioritere flg.?
•
•
•
•
•

Bøvlet. Snak om læringsplatformen
Personalet er presset, af hvad?
Hvad virker, hvad er svært og hvordan kommer vi videre?
Fremfærdsprojektet - forenkling
Ressourcer til kerneopgaven

Husk den professionelle vurdering
3 Tele-tilbud fra IP-NORDIC

Vi skal sandsynligvis have et nyt teletilbud. CC gennemgik de f.skl. muligheder.
2 FU medlemmer anbefaler et nej. Der var flere der
anbefalede at FU kom med en anbefaling, hvis det
skal tages op igen.

4 Meddelelser
•
•
•

Budget 2018 og 2019
Lokallønsforhandlinger
Følgegrp. for brugerportalsinitia-

Læsekonsulenten, sprogkonsulenten fortsætter,
Lidt aftaler er i hus
Aula på vej ind og PersonaleIntra på vej ud , så gem
allerede forår 2019 på OneDrive.

•

tiv og pæd.IT 17/12
Hovedudvalget 13/12

5 Evt.

Orientering fra udvalg ved Heidi
Husk at sende nyhedsbrevet ud til medlemmerne.

Heidi Yoma Rasmussen / Lisbeth Henriksen
Dirigent: Line
Referent: Lisbeth
Oprydning: Claus
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