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1. Den gode historie 
Punktet er åbent for de skoler/TR, 
der har en god historie vedr. sam-
arbejde med ledelsen mm. 
Historierne drøftes kort og vurde-
res i forhold til hvordan disse kan 
bruges strategisk. 
Der vælges 2 TR til næste møde. 
 

Linie 10 har forhandlet lønmidler. 
Hver lærer får 4.200 kr. årligt i perioden 1. august 2016 - 31. 
august 2018 for arbejdet med UTA. En enkelt lærer får et tillæg 
på 10.000 kr. for implementering af målstyret læring 
 

2. Drøftelse af forflyttelsesprocessen  
Ønsker vi ændringer i forhold til 
den nuværende procesplan  
(se bilag udsendt af Vibeke på Sko-
lekom) 
Hvordan har ledelserne drøftet 
forflyttelser med lærerne på sko-
lerne? 
Hvordan har I som TR bidraget 
med, at få lederne til at tage for-
flyttelser op? 
Hvad vil I som TR ændre/justere i 
forhold til forflyttelser på egen 
skole? 

 

I år har det været en rodet omgang.  Desuden har de modta-
gende skoler sagt, at ”ansøgerne” ikke passede ind.  
Skolerne skal gøre plads til de overtallige lærere, så de får et 
ordentligt skema. 
Vibeke Lynge har bedt skolechefen om en evaluering af forløbet, 
da det har været utilfredsstillende. 
Næste år må Kreds 16 og ISC udarbejde en forflyttelsesprocedu-
re á la fyringsrunden, så der kommer datoer på en forflyttelses-
plan. 
MED-udvalgene kan også arbejde med en forflyttelsesplan. 

3. Samarbejdsgrundlaget og det 
lokale samarbejdsgrundlag 
Hvordan arbejder I med samar-
bejdsgrundlaget? 
Hvor langt er I kommet på de en-
kelte skoler med det lokale samar-
bejdsgrundlag? 
Hvordan inddrages pædagoger og 
andet pædagogiskpersonale arbej-
det, evt. i MED? 
 

 

Det er godt at tage samarbejdsgrundlaget i MED og arbejde med 
det der. 
Samarbejdsgrundlaget er for hele skolen. 



 Side 2 af 2 
 

4. Kompetenceudvikling på de en-
kelte skoler 
Hvem beslutter hvem, der skal 
kompetenceudvikles, hvordan ud-
vælges personer, der skal  
kompetenceudvikles og hvorfor er 
det dem, der vælges? 
Inddrages I som TR i afdækning af, 
hvad der er brug for af kompeten-
ceudvikling på skolen og ”sparker I 
døren ind”? 
 

Forretningsudvalget henstiller, at tillidsrepræsentanterne er 
meget aktive i, hvordan og hvad der udvælges og hvem, der skal 
peges på. 

5. Måling af social kapital 
I perioden 19. maj – 1. juni skal al-
le svare på en måling af den socia-
le kapital.  
Vibeke gennemgår undersøgelsen 
(se bilag) 

 

Vær opmærksom på, at der står ”ledelsen” – der menes den 
samlede ledelse, ikke nærmeste leder. 
Undersøgelsen er anonym, så sørg for en høj svarprocent, da 
den så kan bruges til noget. 
Spørg skolesekretærerne om de er i gang med at samle e-
mailadresser fra lærerne. 

6. Meddelelser 
 

Hvis man har ønsket at afholde 6. ferieuge skal den udbetales, 
hvis man ikke har kunnet afholde den som hele dage, eller den 
kan overføres til næste ferie år, hvis den ansatte ønsker dette. 
 

7. Eventuelt 
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