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Onsdag d. 26. februar 2014 kl. 12.15-15.15 

TR-lokalet på Hørsholm Rådhus 
 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Bemærkninger til referat 
3. Siden sidst 
4. Strategi for kommende lønforhandling i kommunen 
5. Evaluering af fællesmøde d. 4. februar 2014 
6. Evaluering af Lyttemøde d. 20. januar 2014 
7. Nyt fra skolerne 
8. Evt. 

 
 

 
 
 

Sagsfremstilling er vedlagt. 
 
   
Husk – som sædvanlig – at melde afbud, hvis du er forhindret i at 
komme. 
 
 
Vi henter mad i kantinen. 
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Sagsfremstilling: 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
Beslutning  

 Godkendt 

  
  
  
Pkt. 2 Bemærkninger til referat af fælles TR-møde d. 22. januar 2014 

 Ingen bemærkninger 

  
  
  
Pkt. 3 Siden sidst 

Orientering 

 FAK 
o Store Kursus. Fokus på TR og den nye rolle 

 
 DLF 

o Kredsformandsmøde 

 FAK store kursus bliver i år 2 dags. Det afholdes torsdag, fredag den 
30/31 oktober 2014.  
I FAK ser det ud til, at der laves aftaler i Furesø, Fredensborg og i 
Allerød. 
DLF sender snart forslag ud om, hvordan man kan beskytte sig selv i 
forhold til de nye arbejdsforhold. 

  
  
  
Pkt. 4 Strategi for kommende lønforhandling i kommunen v. ML 

Bilag: Forhåndsaftalen 

 Hvor mange penge er der i systemet. Og hvad har kommunen tænkt 
angående midlerne, der er til rådighed?? Lige meget hvilken model vi 
vælger, vil der være lærere, der ikke er tilfredse. Hvis man får færre uv 
og går ned i tid og hvis man er over 750 timer og ikke får ”mere” end 
Hørsholm tillægget – så vil man føle sig snydt.  
PSC-betaling? Hvordan vil det komme til at se ud. Er det her det 
udvidede undervisningsbegreb kommer i spil eller hvad. Hvad er det 
udvidede uv-begreb? Anthony kunne fortælle, at der er blevet talt om, 
at understøttende uv, §20,2 uv og PSC ikke giver uv-tillæg?? 
Af andre emner der skal belyses yderligere: 
Nedsat tid? 
Forventet uv-tid for en fuldtidsansat? 
Gennemsigtighed i tidsberegningerne. Dette vil gøre det nemmere for 
TR, når medlemmerne kommer angående deres ”arbejds-byrder”. 
Skema – skal der være grundskema eller ej? 
Hvad gør jeg, når jeg ikke er færdig med forberedelsen kl. 16?? 

 ML 
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 Herefter blev mødet til TR-netværksmøde. 
  

  

Referat af TR-netværk d. 26/2 2014 

Punkt 5: Evaluering af kursusdag i Søhuset! 

Vi vil gerne løfte evalueringen i fællesmed, så man får præciseret målet og effekten af 

kursusdagen. 

Punkt 6: Evaluering af lytte-møde! 

Man kunne godt have brugt mere tid på at lytte, og mindre tid på at tale. 

Indholdet skal være bedre, når man invitere medlemmerne med. Det er vigtigt med et 

fyldes gørende referat, som man kan bruge til at evaluere med! 

Punkt 7: Nyt fra skolerne! 

Rungsted: 

Der er endnu en som stopper her til Maj, pga. nyt job andet sted. 

Der er lidt uro og ballade i indskolingen, som pt. fylder meget. 

Usserød: 

Der er intet nyt. 

Hørsholm: 

De stressramte er i stor stil kommet tilbage, men nu er der ny der er gået ned. 

Vi skal have et nøgletal for antallet af stressramte i kommunen. 

Man er i gang med at visualiserer den kommende proces for indplantemeteringen af 

reformen på Hørsholm skole. 

Man vil på Hørsholm skole sætte en hel dag af til styregrupperne og 

afdelingsgrupperne på Søhuset kan arbejde med indplantemeteringen. 

Vallerød: 

Intet nyt. 

Punkt 8: Evt. 

 


