
 
12. december 2017 

Referat af TR-møde tirsdag den 12. december 2017 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede:  alle andre end Mette, Mads, Mathias 
 

Pkt. Emne  
1  

Nyt fra skolerne 
 
 
 
 

Orientering fra skolerne. 
 
 

2 OK18 

- Medlemsmøde d. 9. januar, i 
Brønden - ABC 

- Drøftelse af hvordan med-
lemmerne involveres 

- Faglig Klubs rolle 
- Andre interessenter 
- mm. 

Heidi redegjorde for 1. møde mellem parterne. 
Der bliver meldt ud, at der ikke er noget der ikke kan 
forhandles. 
Der er solidaritet med de andre forbund, så de siger, at 
der ikke kan forhandles før lærerne er i gang med for-
handlinger. 
De andre forbund har ikke lyst til at have en årsnorm, 
som lærerne har. 
DLF går efter en aftalt arbejdstid. 
Hvorfor kan vi ikke læse i avisen, at der er et max. På 
uv.tid? 
Der er møde 9. januar kl.17-19, hvor ABC vil fortælle 
om overenskomsten. Vælg ud, hvem der er særlig inte-
resseret, så skal TR ud at prikke de, der gerne vil med, 
og de bliver så inviteret og tilmeldt. Der er plads til 4-5 
stykker pr. skole. Tilmelding senest den 03.01.18 kl. 
0.00. 
ABC har været aktivt støttende i forhold til de grupper, 
der har haft lønefterslæb. 
Faglig Klub skal holde et møde i slutningen af jan. 18 
om OK18. 
 

 
 
 

3 GF og Medlemskursus sammen? 

- Fortsættelse af evalueringen 
af medlemskurset samt drøf-
telsen vedr. kalenderplace-

Medlemmerne, der deltog i kurset, var generelt glade 
for det. 
Kurset må gerne slutte tidligere om lørdagen. 
Der er mange forskellige muligheder for afholdelse af 
det årlige medlemskursus, tænk over, hvordan det kan 
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ringen af medlemskurset, 
evt. sammen med en gene-
ralforsamling. 

gøres. 
Nogle ønsker at man kan komme til de forskellige pro-
grampunkter uden at deltage i hele kurset. 
Der kan også ændres på GF, man kan evt. slutte af med 
et cafearrangement. 
Nogle mener at kurset og GF fortsat skal være adskilt, 
da det er godt at have to arrangementer i løbet af året, 
og de henvender sig til forskellige grupper. 
 

 
 

4 Lønkontrol(arket) 

- Gennemgang af lønkontrol-
arkets opbygning og brug, 
samt UV-tillægsberegner 

- Typiske typer fundet i løn-
kontrollen – Herunder ferie 
og dagpenge 

- ”Hands on” repetition evt. 
cases (Tag din Bærbare og 
seneste lønseddel med!) 

 
Casper gennemgik lønkontrolarket 
 

 
 
 

5 Løn og ansættelsesforhold 

- Tidsbegrænsede ansættelser 
- Pædagoger i Undervisningen 
- Ikke læreruddannede  

 

Punktet udgår 
 

 
 

6 Meddelelser Kommunikationsplatform 
Komplatform.dlf.org 
Brugernavn: cpr 
Kode: sidste 4 cifre i cpr. 
Heidi orienterede om tillæg for at arbejde på to matrik-
ler, som stadig ikke er blevet forhandlet, har rykket og 
beklaget sig i HR. Lene Fridberg er på sagen (HR-afd). 
Datoer: 
09.01.18: Indbydelse til stormøde om OK-18 for med-
lemmer af kredse på Vestegnen kl. 17-19. 
22.01.18: Minikursus 14-17. ISC inviterer. Emne: Frem-
tidens kompetencer. 
24.01.18: Pædagogisk og arbejdsmiljøtemadag: Brøn-
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den. Kl. 9.00-15.30. Tilmelding 20/12 
 
 
 
 

7 Evt. One drive gemmer ikke alle filer. 
 
 

 
 
 

 
 Heidi Yoma Rasmussen / Anne Kristine Juul 
 
Dirigent: Tale/høre   
Referent: Torstorp 
Oprydning: Selsmose og Sengeløse   

  


