
 
12. februar 2019 

Referat af KS-møde tirsdag den 12. februar 2019 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Tilstede: Line Larsen, Lisbeth Henriksen, Søren Vastring, Pernille Kepler, Johannes Bang, Kristoffer Rø-
mer, Claus Plenaa, Mads Thranov,  Anne Kristine Juul, Heidi Rasmussen, Casper Christiansen, og Da-
vid Qvist 

Afbud: Mathias, Lotte, Kristoffer V, Lisbeth, Mads, Alice  Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger (Husk at ajour-

føre farvel kollega listen) 
 

 
 

Borgerskolen. Lærerne i gruppeordningen er inviteret til 
faglig klub tirsdag d. 26. februar – mødet afholdes på 
kredskontoret. 
Reerslev. Der afholdes faglig klub onsdag d. 13. feb.  
Mølleholm. ED-camp-samarbejdet med Sengeløse er 
aflyst frem til sommerferien, da der er ny ledelse på vej 
til Sengeløse skole.  
Sygefravær på Mølleholm er højere i år, end det plejer at 
være – dette bliver taget op som punkt på et PR-møde. 
Torstorp skole. Der er positivt fremskridt i samarbejdet 
mellem TR og ledelse. Der har været afholdt møde i fag-
lig klub, hvor der blev udtrykt frustrationer vedr. fremti-
dens skole. 
Sengeløse: Per Hovmand hjælper lige nu meget på Sen-
geløse. Der er valgt ny AMR på Sengeløse skole. Ny AMR 
hedder Semra. 
Hedehusene skole: Johannes er ny TR og orienterede om 
sin første uge som TR. 
Ole Rømer-skolen: Der er i øjeblikket en del fravær i le-
delsen pga. uddannelse. 
Skolen er blevet bedt om at komme med et høringssvar i 
forhold til en måske kommende besparelse på 4.400.000 
kr. MED-udvalget og skolebestyrelse har indsendt hø-
ringssvar. Dette sammenholdt med et underskud fra 
2018 gør at der pt. udgiftsstop på skolen. 
Der er indkaldt til fælles faglig klub d. 28. februar. 

 
 

2 Regnskab og budget til Generalfor-
samlingen. 

Endeligt regnskab for Kreds 16, aktivitetsfond og Særlig 
fond. 
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. Regnskabet blev gennemgået  
 
Budgetforslag 2019-20: Det blev, i forhold til kommende 
budget, besluttet at det åbne kredskursus, der flyttes fra 
sept. 2019 pga. kongres og TR-uddannelse, afholdes 7.-8. 
februar 2020. 

Det blev besluttet at holde kredsstyrelseskursus   7.-8. 
oktober 2019 

3 Tilpasning af skolereformen 

- Se bilag. 
 

DQ gennemgik konsekvenserne og mulighederne i den 
nye skolereform. Der er mange forslag til forbedringer, 
men kun få konkrete udmøntninger. 
 
Der er i KS bekymring for, at forkortet skoleuge for 0.-3. 
kommer til at koste lærerstillinger i indskolingen – HR 
redegjorde for, at forligspartierne argumenterer for den 
modsatte intention, jf. partiernes indledning til forligs-
tekst (følg evt. link i kreds 16-nyhedsbrev februar 2019). 

4 Punkter til nyhedsbrev 
 

Nyhedsbrevet er allerede lagt ud på DLFinSite, da det er 
vigtigt, det bliver sendt ud til medlemmerne inden vin-
terferien. HR gennemgik indholdet. 
Det blev pointeret, at alle har ret til aktindsigt i sin per-
sonalesag. 
Der er også indkaldelse til generalforsamling – det er 
vigtigt, at indkaldelsen også hænges op på skolerne. 
 

5 Generalforsamling 2019 

- Forslag til dagsorden og 
punkter til beretningen fra 
udvalgene. 
 
 

De enkelte udvalg kom med deres forslag til beretning og 
til eventuelle udtalelser. 
 
Det blev besluttet at der til næste KS-møde d. 12. marts 
2019 er et udkast til en beretning og her besluttes også 
hvilke udtalelser de enkelte udvalg skal arbejde med d. 
19. marts 2019.  

 
6 Meddelelser 

-  

- Orientering om notatpligt, oplysningsret, indsigelses-
ret. Der er orienteret om dette på dlfinsite samt i ny-
hedsbrevet. 

- Orientering om frivillige forflyttelser: 
Ønske om frivillig forflyttelse sendes til 016@dlf.org 
senest d. 4. april 2019. Dermed er det muligt at ven-
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te til man ved, om der er overtallighed på den skole, 
man er ansat på, for de tal kendes senest 22/3. 

- Orientering om ”bonus” til tjenestemænd med 37 års 
anciennitet. 

- Det er ikke muligt at se denne bonus på sin lønseddel  
- Evaluering af HTK-skoler.  

Denne evaluering kan ses på HTK.dk/politik/referat 
ISU-møde januar 2019 

- Orientering om rejse- og transportgodtgørelse. 
CC orienterede om de nye regler for rejse- og trans-
portgodtgørelse. Det er vigtigt, at sedlerne fremover 
afleveres hver måned af hensyn til SKAT. 

- HR skal ”på tur” med ISC til Billund 26/2. De skal hø-
re/se, hvordan man arbejder med omlagt skema og 
alternative strukturer for skoledagene dér.  

 EVT - intet til eventuelt, men tak til vores nye KS-medlem 
for styring af mødet – well done  

 
Heidi Yoma Rasmussen / Søren Rahn Vastring 

 
Dirigent: Johannes   
Referent: Søren 
Oprydning: Line   


