4. april 2017

Referat af TR-møde tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.15
på kredskontoret
Til stede:

Afbud:

Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Mette Thorup
Line Nykjær Larsen, Michael Blem, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille Kepler, Jens
Christian T. Rasmussen, Rikke Krumbach, Claus Plenaa, Kristoffer Rømer, Anne Kristine Juul,
Lotte Grell
Mads Thranow

Pkt.
1.

Emne
Den gode historie

2.

AMR-valg på skolerne inden 17/4 og til
sektor-MED 3/5

Heidi Yoma Rasmussen orienterede om, at alle
skoler skal have valgt AMR inden 17/4
3. maj kl. 14.00 i byrådssalen er der valg af AMR
til sektor-MED.
Kun AMR kan stemme.
Husk at minde din AMR om dette, da vi gerne vil
være sikre på, at vi har en lærerrepræsenteret.

3.

KS/TR-arbejdet og møder – får vi den fornødne hjælp (begge veje) og ligger møderne, hvor de skal, mv. udgangspunkt i TRundersøgelsen (bilag)

Der diskuteres, om vi skal ændre kredsens mødetid fra 12-17 til 08.00-13.00
Der er generelt et ønske om, at møderne skal
placeres om formiddagen – gerne om fredagen,
hvor der aldrig er netværksmøder, uddannelse
mv. Pt. er uddannelsesdag = tirsdag, hvilket gør
det umuligt at være TR på uddannelse.

Opdatering på forflyttelse på Charlotteskolen. Nu
kun 5 personer, der står til forflyttelse.
Tilmeldingerne til årets feriekoloni er ude på skolerne

Der efterspørges en udregning på frikøbet.
Casper Christiansen forklarer, at frikøbet er 15
t/kvartal, og kun gælder Kredsstyrelsesmøder.
TR-møder skal betales af skolen. Tid til TR på opgaveoversigten.
Serviceniveauet opleves generelt som tilfredsstillende, dog har der været et par huller omkring
TR-uddannelsen.
Der er en ny platform på vej, der skal afløse skolekom. Brug gerne kredsmail 016@dlf.org til henvendelser

4

Tilbagemelding mv. bilag 4 spørgeundersøgelsen

Evaluering af spørgeskemaundersøgelsen omkring bilag 4.
Der er en høj procentdel, der melder tilbage, at
de ikke har haft en drøftelse med deres leder,
hvis der var behov for at justere på arbejdsopgaver.
Kun 16,7 % har gavn af Fix og Flex til optælling af
arbejdstid.
Over 30 % oplever ikke at inddragelse af ledelsen
bidrager til at lykkes med opgaverne.
Over 40 % oplever stadig ikke, at der i høj grad er
sammenhængende og effektiv tid til forberedelse.
Skolelederne får deres egne skolers svar.
Flemming Ellingsen får alle skolers svar tilsendt.
TR og leder mødes om besvarelser og fremlægger/debatterer med personale
I øvrigt en del udveksling af Fix og Fleks-erfaring
på skolerne. Charlotteskolen bruger Intra + Fix og
Fleks
Fløng Skole: Ditto + excel-ark
Selsmoseskolen: Excel og Fix og Fleks med div.
problemer (fx en hel turdag kan ikke registreres)
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De sidste OK-18-faglige-klubber på skemaet (bilag)

Alle har sat dato på til faglig klub møde om OK
18.
FU fordeler opgaven mellem sig.
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Forflyttelser

Heidi Yoma Rasmussen præciserer, at der er tale
om forflyttelsesrunde og ikke fyringsrunde.
Der er udpeget folk til forflyttelse på Charlotteager og Mølleholmskolen.
Det er ærgerligt, at der ikke bliver set noget mere
på lærernes kompetencer ved forflyttelsesrunden, så det kommer det samlede kommunale
skolevæsen til gavn.
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1:1 status

Mølleholmskolen har valgt at beholde deres selvbetalte IT-mand.
Selsmoseskolen har stadig ikke ordentlige computere til 9. klasserne, hvilket i denne uge er gået
hårdt ud over synopseskrivning, hvor flere har
mistet hele arbejdet. På Charlotteskolen venter
to 9. klasser på pc’er, som de er lovet i denne uge
(14).
Linie 10 plejer at låne PC’er på Borgerskolen ved
prøvetid, det kan de ikke i år, og de er ikke med i
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denne investering.
Torstorp Skole: De gamle læsecomputere er blevet lovet ombyttet til nye computere i uge 10.
Det er ikke sket endnu.
Det er en væsentlig ændring i lærernes opgave at
have tilsyn med IT-udstyr. Vi bliver nødt til at
arbejde mere med det. Måske skal det tages op i
MED på de enkelte skoler.
Hele projektet er underfinansieret hvad angår ITvejleder/IT-support. 800.000 kr. er sat af til ITsupport til dette projekt. Svært at finde tid til
support på skolerne.
Heidi Yoma Rasmussen minder om, at det først er
meningen at alt dette skal være oppe at køre 1/8
8

Meddelelser

Der er lagt invitation til kursus på SkoleKom: ”Arbejdet i MED i praksis”.
Det er som udgangspunkt skolen, der betaler.
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Eventuelt

Materialet til arkitektkonkurrencen ang. Nærheden Skole er kommet ud. Der er ikke individuelle
arbejdspladser.
Det er vigtigt, at vi får et budget, som er til at
forstå.
DLF udbyder et kursus i at læse budgetter.
Der er også et kursus, der udbydes i kursuskataloget på HR-portalen.
Autens er kommet med et bud på ombygning på
Fløng Skole.
Nu er det op til byrådet at bevillige et beløb til
ombygning.

Heidi Yoma Rasmussen / Alice Falk Sidelmann
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