
Referat af kredsstyrelsesmøde d. 15. april 2020 

1. Meddelelser 

- JR har udtalt til avisen, at genåbningen af skolerne hellere skulle foregået gradvis i stedet for at åbne det 

hele på en gang. 

- JR orienterede om, at Assens Kommune i flere tilfælde har ”strammet” centrale udmeldinger mere end 

der er hjemmel til. 

- Kredsformandskonference i maj er aflyst. 

- John og Simon orienterede fra godt møde i FællesMED i påskeferien 

- JR orienterede om, at der er valgt ny næstformand i Øhavets lærerkreds 

- Karsten orienterede om kvartalsregnskabet. Det ser fint ud. Ingen negative overraskelser. 

- Karsten orienterede om igangværende sager 

2. Status og drøftelse af skolernes genåbning/Corona-problemstillinger. 

JR´s mailkontakt til tr og amr blev drøftet. Der er opbakning til niveauet, og til at amr inddrages så meget 

som muligt. 

Genåbning af skolerne. Der er tilbagemeldinger om problemer med rengøring. Sag om lærer der også skal 

arbejde i SFO. John undersøger ved at spørge tr. 

Hvis man oplever problemer med at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal lærer/tr gå til lokal 

leder. Hjælper det ikke kontaktes kredsen, som kontakter Esben. 

Undervisningstillæg i forbindelse med aflysning af afgangsprøver undersøges. 

3. Lokale arbejdstidsforhandlinger. Hvad gør vi? 

Kredsstyrelsen vurderer ikke, at det i den nuværende situation er muligt at indgå en lokal arbejdstidsaftale 

med virkning pr. 1. august 2020. Forhandlingerne med Assens Kommune sættes derfor på standby indtil 

resultatet af de centrale periodeforhandlinger kendes. Dette meddeles i en lokal tr-udsendelse. John 

sender mail til tr. 

4. Kontakt til tr. TR-møde? 

Der er enighed om, at et Skype-møde med 15 deltagere ikke egner sig til at gennemføre de store 

diskussioner, men tr-møde d. 27. april fastholdes med henblik på at få en status på genåbningen, og en 

vurdering af situationen fremadrettet. John indkalder til skypemøde for alle tr d. 27. april kl. 13 – 15. 

5. OK-21. Hvordan håndterer vi kravopstillingen lokalt? 

Alle centrale OK-21 møder er pt. aflyst. Kredsstyrelsen vurderer heller ikke, at det er muligt at gennemføre 

kravopstillingsmøder i Faglig Klub. Lokal procedure for OK-21 drøftes igen på næste kredsstyrelsesmøde. 



6. Eventuelt 

Intet til referat. 

John Rasmussen 

 


