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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 13. juni 2016, kl. 14:00-17:00  
 
 
 
Dirigent/referent: KM/VL 
 
 
Pkt. 250 Meddelelser & indstillinger  
 
 
 

Nr. Dato Beskrivelse  Ordfører(e) 
1. 
 

7/6 Møde angående arbejdsmiljøet på Grantofteskolen   JL+LT 

2. 8/6 
 

Møde angående tegning af overenskomst for et medlem på 
Grantoftegard 

MR 

3. 9/6 
 

Pensionistudflugt  JS 

4. 
 

10/6 Regionalt møde for kredsenes pædagogisk ansvarlige  MR+JS 

5. 13/6 
 

HS-formøde MR+JS 

6. 13/6 
 

Møde angående ressourcetildelingsmodellen MR 

 
Pkt. 251 Nyt fra udvalgene 

- Kort orientering  
SAPO: Kasper har holdt møde med Laura Høgsbo om fælleskonferencen. Forslag fra 

Laura om at få ekspert ud til at introducere rapporten op til gruppedrøftel-
serne. Styrelsen anbefaler, at eksperten ikke må tage tid fra gruppedrøftel-
serne, så det må højst være en kort intro - og er en ekspert interesseret i at 
møde op til det? 

 Der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe i forhold til inklusionsstrategien, 
hvor Morten og Kasper deltager. 

KO: Lea har deltaget i evaluering af den nye TR-uddannelse. Generelt positive 
tilbagemeldinger på uddannelsen. 

AMU: Vejledning vedr. vold og trusler er på trapperne. 
 
 
Pkt. 252 Inklusion (14:30)     

- Drøftelse af høringssvar til ny kommunal børne- og ungestrategi: ”Fæl-
lesskab for alle - Alle i fællesskab” (bilag) 

Udkast drøftet. Morten retter udkastet til med ændringsforslag og lægger det i konferen-
cen til kommentering. 
 
 
Pkt. 253 Skoleårets planlægning (15:30) 

- Drøftelse af TR’s opgaver og ansvar (bilag)  



Vær obs. på hvordan undervisning, der løber på i løbet af året registreres. 
Der er i lønaftalen afregnet for 6-8 timers aftenmøder (ud over forældremøder og skole-
hjemsamarbejde). 
Kort drøftelse af hvordan og hvornår de to timers ekstra tilstedeværelsestid bruges til fæl-
les forberedelse. 
Drøftelse af hvordan den 42. uge kan bruges.  
 
 
Pkt. 254 BLF (16:15)    

- Udkast til kalender for det kommende år (bilag)  
Bemærk at der er tilføjet møde for børnehaveklasselederne den 1/3. 

- Strømpilen: Drøftelse af indsatsområde 4 (bilag)   
Udsat. 
 
 
Pkt. 255 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
Skriv til Morten med 2-3 forslag til mødetider for de tillidsvalgte og formandskabet og fag-
lig klub-møde med formandskabet - meget gerne før ferien. 
Meld ud om møde med børnehaveklasselederne den 1. marts 2017 kl. 15-17 
 
 
Pkt. 256 Eventuelt 
Husk at Lone Marcussen og Annette Kurer skal inviteres til fælleskonferencen. 
 
 
Pkt. 257 Godkendelse af referat  
 
 

Kommende punkter: 
- TR’s mange roller 
- Vikardækning  
- 16B 

 
- Medlemsregistrering  
- Ansættelse på særlige vilkår  
- Strømpilen  

 


