
 

20/04/2022 

Referat af TR-møde tirsdag den 19. april 2022 kl. 12.15 
 

Tilstede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Line Nykjær Larsen, Johannes Bang 
(Bor), Lone Brandel (L10), Jørgen Kjær Jensen (Lær), Ulrik Zeeberg (Møl), 
Claus Westergaard Plenaa (ORS), Natasja Nielsen (Rsl), Patrick Obarzanek (Sgl), Dorthe Knudsen (Tor), 

Helle Würtz (UUv) og Tanja Spang Aaquist (T/H) 
 
Afbud: Louise Roed Jørgensen (Flø) Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 

- Nye kolleger? (Husk at 

ajourføre farvel kollega-listen) 

 

 

Borger:  
- Gruppeordningsflytning til Mølleholm: Bekymring 
om flytning af halvdelen af gruppen, opsplitter 
kompetencer, ledelse på to matrikler,  økonomi 
ligger kun på Borgerskolen. Høringssvar fra begge 
skoler er afsendt. 
-Har praktikvejleder. 
Læringshus: Vi har ikke praktikvejleder, men 1 ps. 
er tilmeldt vejl.kursus til august. 
L10: Vi har ikke praktikvejl. 
Sgl.: Vi har praktikanter og praktikvejleder. 
Torstorp: Vi har ikke praktikvejleder 
Tale-/hørekonsulenter: 
 - Tidl. ”psykologAMR” er konstitueret leder til 
1/10-22 – ny leder af psykologerne 
    - Der skal findes en ny AMR (man kan ikke 
udpeges, men ledelse skal hver 6. md. prøve at få 
valgt en AMR, om muligt) 

 

2 Forflyttelser:  

- Udvalgte får besked i dag - TR 

til rådighed 

- Heidi informerer om processer 

- Der bliver ingen fyringer  
- Der bliver 4 tvangsforflyttelser, TR 

har været til rådighed i dag på skolen 
 

3 Nyt vedr. budget/drøftelse vedr. 

besparelsesforslag 

- Skoleområdet skal spare 

- 15 millioner i næste budgetår 
- I HV er der udarbejdet en procedure for 
behandling af budgetforslag (spareforslag) 
- Faglig klub bliver via TR af Kreds 16 involveret i 
processen 
- Der forventes en tilbagemelding fra FK med 
kommentarer til besparelsesforslag samt   eventuelle 
forslag til alternative besparelsesforslag på KS-
mødet 3/5  

 



 

 Side 2 af 2 
 

4 Mødekalender - Generalforsamling afholdes d. 28/3-23 
- Kredsstyrelsesinternat afholdes d. 10-11/10-22 
- Åbent medlemskursus afholdes d.  3-4/2-23 
- mødekalender laves, når vi kender kursusdagene 
for de 5, der skal på TR-uddannelse: Lone, Natasja, 
Patrick, Dorthe og Helle.  

 

5 Forretningsorden - Casper gennemgår forretningsorden 
- Der kommer forslag om at der er tidsangivelser på 
dagsorden, særligt ved møder efter kl. 16. Endelig 
dagsorden er normalt med tidsangivelser, men 
enighed om behovet. 

 

6 Skoleplan -  David opfordrer til, at vi TR’er sender 
skoleplanerne forbi kredsen, hvis man ønsker 
sparring. 
- drøftelse vedr. sikring af TRs fornødne arbejdstid 

 

 

7 Meddelelser - Opgaveoversigterne skulle ændres, så de 

overholder A20 og de skulle udleveres 13/4 

– sørg for at det er sket eller meld tilbage til 

FU 

- Opgørelser af præsteret arbejdstid, der 

skulle ændres, så de overholder A20 skulle 

udleveres 13/4 – sørg for at det er sket eller 

meld tilbage til FU: Frist ifølge A20: 1. kvt.: 

Primo nov og 2. kvt.: Primo februar. 3. kvt.: 

Primo maj. 

 

8 Evt. - intet 

 

 
Lone Brandel  / Heidi Yoma Rasmussen 
TR L10 / kredsformand 

 
 


