
Referat til bestyrelsesmøde i klubben af terapeuter 

DATO:  19 maj 2020 kl. 12 

STED: over skype / star leaf 

Referent: Janne 
Deltagere:   Mads Martin, Simon Ørnbøll, Ulrik Olsen, Janne Thomsen 
 

Afbud:  

Punkt Indhold 

 

Referat 
 

1. Valg af ordstyrer 

 

 

 ingen 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

  

godkendt 

3. Løn 

 

 Lønforhandlingerne er grebet lidt forskelligt an i de 

enkelte centre. 

Syd: Der er indkaldt til lønforhandlinger i næste uge 

over video. Mads prøver at lave en aftale om, om det 

kan skydes til efter den 8 juni, så det forhåbentligt 

kan blive fysisk møde. 

Øst: Der skal forhandles løn næste torsdag over 

video. 

Nord: der forhandles løn den 10 juni og det bliver 

fysisk møde, hvis det er tilladt på dette tidspunkt 

Der er ingen udmeldinger på lønsummen på de 

indstillinger vi har modtaget, men der er udmeldt en 

ca. fordeling på 2/5 til varige tillæg og 3/5 på engang 

tillæg.  

 

Deling af lønoplysninger: 

Da der løbende kommer nye kollegaer til AT og der 

er et ønske blandt TR om at møde dem personligt 

inden der snakkes deling løn oplysninger. Udskydes 

det til efter næste møde den 18. august 20.  

 

Der er forslag om at dele lønoplysningerne med 

foreningerne hvis de ønsker dette, ift fremtidige 

forhandlinger. Janne laver et forslag til mail til 

medlemmerne med forespørgsel på om vi må det. 

4. Tiden med Corona 

 

 Der oplevet i alle centre stor forskel på hvor meget 

den enkelte kører tilsyn, i nogle grupper kører TF’er 

næsten som vanligt (fx TG1) og andre er der stort set 

ikke kørt tilsyn (TG3).  

Der opleves en meget skæv opgavefordeling, hvor 

nye TF (især i nogle grupper) har meget få tilsyn, 

mens andre erfarne TF har tilsyn og derudover 



mange andre opgaver, fx udviklingsopgaver, 

revidering af materiale og undervisning. 

Men nu åbnes der op for flere tilsyn, så flere også i 

TG3 kommer ud at køre. 

 

Der opleves et behov for at kan mødes på kontorene, 

især hvis der skal skrives påbud med de nye 

kollegaer. Derudover opleves der et generelt behov 

for at mødes kollegaer ☺ 

 

5. Nyt fra Øst, Nord og 

Syd 

 

 Syd: TG3 og TG4 er blevet delt i 2 selvstændige 

grupper. TG3 har fået ny chef og der er samtidig 

mange nye TF’er i TG3.  

6. Eventuelt 

 

 

 intet 

7. Møde evaluering 

 

 

  

Glæder os til fysisk møde ☺ - der er 

forplejningen også bedre ☺ ☺ 

8. Punkter til næste 

møde 

 

 Fysisk møde – hvis dette er muligt ☺ Deling af 

lønoplysninger 

9. Godkende dagens 

referat på mail 1 uge 

  

 
Janne 15-05-20   


