
 

   
  Dato: 14/4/2020 
Referat af TR-møde på TEAMS 14/4/2020 
 
 

1. Skolerunde 
 
Overordnet i forbindelse med skolerunden:  
1) Sundhedsstyrelsens instruks til personale, udsendt til TR’s mail 9/4, foreskriver at møder 
mellem ansatte skal foregå udendørs eller elektronisk. Hvis I i fællesskab vurderer, at I har 
antal og lokalestørrelse til at mødes på betryggende alternativ vis, er det muligvis jeres sag, 
men vi henviser ved forespørgsel til instruksen.  
2) Kolleger er pt. bekymrede for især to ting: Eget helbred og samboende med skrøbeligt 
helbred. I begge tilfælde henviser vi til vejledning på undervisningsministeriets hjemmeside, 
som siger, ”Hvis du er utryg ved at gå på arbejde, enten fordi du selv eller en pårørende er i 
risikogruppen, kontakt egen læge. Det skal være en konkret individuel vurdering, om man i 
en given situation skal blive hjemme. Hvis du ikke har svar fra lægen inden skolen åbner, er 
det vejledningen til skolerne, at de tager den tid, det tager, i forhold til at genåbne på en tryg 
og forsvarlig måde, og derfor også udviser naturligt og vanligt hensyn til medarbejdere, der 
måtte være utrygge.  
 
Borgerskolen: God inddragelse, god ledelse. Trio har sammen lavet og udsendt information 
til lærer/børnehaveklasselederne. Låner lokaler på Parkskolen til 4.-5. årgang. Afdelingsmø-
der på skolen i dag for indskoling og gruppeordningen. I dag og i morgen er der møder på 
Teams for mellemtrin og udenfor på Parkskolen i morgen for 4.-5. årgangs personale. Udsko-
lingen fortsætter med nødundervisning hjemmefra. Ledelsen er lydhør overfor folks bekym-
ringer, men en del er ret bekymrede. 
 
Charlotteskolen: Ledelsen inddrager TR og de har sammen lavet og udsendt information til 
lærer/børnehaveklasselederne og forældrene. Der afholdes orienteringsmøde onsdag for 
alle, som skal undervise på skolen torsdag. 
 
Fløng Skole: TR på skolen i dag. Alle har travlt med indretning. Klasserne deles i to, så udsko-
lingen skal hjælpe med mandskab for at løse opgaven i 0.-5. klasse. 0.-5. klasses lære-
re/bh.klasseledere har møde i morgen.  
 
Hedehusene Skole: Har modtaget god handleplan. 4 kolleger med kronisk sygdom som hol-
der dem hjemme. Møde i morgen for personale i festsalen (eller ude) 10-11.30. Der er ikke 
personale nok til at dække, hvis der bliver sygdom. Det er ikke lykkedes ledelsen at få kon-
takt med klubleder i påsken, så der er uafsøgte muligheder i klubregi, måske. 
 
Mølleholmskolen: Har fået lokaleplan. Trio har møde senere i dag og igen i morgen. I dag og i 
morgen mødes diverse personalegrupper om planlægning osv., nogle fysisk, nogle i Teams. 
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ORS: Trio har været i kontakt i påsken. Alle relevante mødes i dag og i morgen, nogle på sko-
len, nogle på Teams. Der er lavet lokaleplan. Ledelsen er lydhøre overfor bekymrede ansatte 
i risikogruppen. Der er aftalt dagligt møde i trioen. Vejlederne kan tage undervisning i 0.-5. 
klasse. Mangler en TR og en AMR. Ledelsen er opmærksom på udfordringen og tiden og der 
findes løsninger. 
 
Reerslev Skole: 100% belægning, da 6. klasses ”plads” udfyldes af 1.april-børnene. Det er en 
stor plads- og personalemæssig udfordring, der pt. ikke er løst. Møde i trio senere i dag. TR 
har forslag med til løsning, fx udskudt start for 4.-5. klasse til der er sundhedsmæssigt be-
tryggende rammer. Aftalt at TR taler med formand efterfølgende. 
 
Sengeløse Skole: Der mangler personale til løsning af opgaven. Det er ikke lykkedes ledelsen 
at få kontakt med klubleder i påsken, så der er uafsøgte muligheder i klubregi, måske. Loka-
lesituationen er okay. God information fra ledelsen på Aula. Planlagt personalemøde i 
idrætssalen m. +2 meters afstand imellem folk. Der er et par ansatte i risikogruppen, som er 
nødt til at arbejde hjemme. 
 
Torstorp Skole: Triomøde i dag. God lokaleplan med 6 lokaler til hver årgang, 10-12 elever 
pr. klasse. Forventningsafstemning: det er basisundervisning i dansk/mat., man forventer. 
Man er udfordret på antal personale. Der er bekymring omkring smitterisiko, især i forhold 
til små børn og nye 1. april-børn. God information til personalet og seriøs tilgang fra ledel-
sen. Møde igen i morgen 8.30. En matematiklærer er flyttet fra Torstorp til Mølleholm. 
 
Linie10: Fortsætter med fjernundervisning, som startede ret kaotisk medio marts, men nu 
har fundet fin struktur og indhold. 
 

2. Projektopgaver, prøver, test 
Hedehusene kører 9.kl.projektopgaver i april. Fløng har aftalt, at man kan bruge sidste pro-
jektforløb om nødvendigt, men det bliver nok ikke nødvendigt. Ros for pragmatisk løsning 
på et presset tidspunkt, hvor det reducerede stress og uro for personale og elever. Øvrige er 
vist afviklet færdigt. 
 
OBS Ingen afgangsprøver. Årskarakterer udskydes til juni og erstatter prøverne. 
 
ORS er pålagt at gennemføre nationale test. Hvorfor? (Formand spørger skolechef) 
 

3. Meddelelser 
Lotte Grell anbefaler Sengeløse Skoles brev til forældre – husk at dele guldet. 
Lotte anbefaler den åbne, anonyme rådgivning for kommunens borgere (forældre, ikke 
børn), der findes på htk-hjemmesiden og er 9-13 på hverdage.  
Lærerkalender kommer torsdag – TR får det antal, de har forudbestilt +4. 
 

4. Evt. 
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Nyhedsbrev til medlemmerne blev lagt på InSite inden påske. Har du husket at lægge det på 
Aula? Husk at orientere om den efterfølgende afklaring vedr. forflyttelser – ingen overtallige 
i år. 
 
Efter mødet talte formanden med skolechefen. I relation til Corona og skolernes genåbning 
torsdag den 16/4 kan følgende tilføjes: Værnemidler er indkøbt og leveret til rådhuset. I lø-
bet af i morgen, onsdag, vil Driftbyens personale sørge for levering til skolerne. Der er ud-
over håndsprit og vaskefaciliteter/toiletvogne også skaffet skamler, telte, borde/bænkesæt 
mv. Det er en forudsætning for åbning af skolerne torsdag, at de nødvendige værnemidler og 
pladsforhold er sikret, men det er også forventningen, at det nås. I modsat fald vil genåbning 
blive udskudt i fornødent omfang. 
 
Hedehuset bliver stillet til rådighed for Reerslev Skole og Flemming eller Stine kontakter 
skoleleder mht. personaleudfordringen.  
 
 
 
Heidi Yoma Rasmussen 
formand Kreds 16 


