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Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 28. april 2015 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Sven-Erik Dreisig, Kirsten Peter-

sen, Henrik Larsen, Jens Christian T. Rasmussen, Rikke Groth Krumbach, Kristoffer Rømer, 

David Qvist, Anne Kristine Juul, Lotte Grell, Carsten Holm mødt som TR-suppleant for Line 

Nykjær Larsen  

Afbud: Lisbeth Quist, Mette Thorup, Line Nykjær Larsen, Mads Thranow 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Årligt skal man på de kom-

munale arbejdspladser have 

en arbejdsmiljødrøftelse. HR-

centret laver arbejdsmiljøre-

degørelse, som redegør for 

arbejdsskader, psykologord-

ninger, besøg fra arbejdstil-

synet og APV. Heidi vil sætte 

fokus på udvalgte områder. 

Redegørelsen er vedhæftet 

 

 

Heidi Yoma Rasmussen gennemgik sin skriftlige redegørelse 

med fokuspunkter fra rapporten. 

AMR skal løbende efteruddannes. 

 

Husk at kredskontoret gerne vil have en kopi af indberetning af 

arbejdsskade! Kredsen får ikke automatisk orientering. 

2. Medlemsundersøgelse 

Vedhæftet er det reviderede 

spørgeskema. Kredsstyrelsen 

skal forholde sig til om, det 

kan udsendes 

 

 

Casper Christiansen gennemgik undersøgelsen. 

Spørgsmål vedr. OK15 er tilføjet fra første udkast. 

O. klasse blev tilføjet, så intervallet nu hedder O. klasse – 3. 

klasse. 

Undersøgelsen er nu godkendt og sendes til medlemmerne. 

 

3. Aftale om aflønning i for-

bindelse med kompetence-

udvikling 

Vi har kolleger, der bliver 

tilbudt linjefag, SVU-

modellen er ikke længere 

brugbar. Kredsstyrelsen skal 

drøfte hvordan vi sikrer res-

sourcer til dette. 

 

 

 

 

Vibeke Lynge orienterede!  

Der arbejdes på at have en aftale ud fra ETS-point (36 for et lin-

jefag) max. uv.tal ud fra ETS. 

4. Orientering om møde med 

Høje-Taastrup Kommune 

vedr. OK15 

HTK og Kreds 16 har møde 

mandag den 27. april 2015 

vedr. overenskomstens bilag 

1.1 (de 15 punkter) 

 

 

 

 

Vibeke Lynge orienterede, suppleret af Heidi Yoma Rasmussen. 

Samarbejdsgrundlaget vendt – det er et vigtigt papir, som skal 

efterleves. 
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5. Skoleårets planlægning 

Hvilke drøftelser er der på 

skolerne vedr. læreres samta-

ler med ledelsen, undervis-

ningens placering i blokke 

etc. 

 

 

Samtaler med ledelsesrunde – blandet opfattelse af skal/vil hos 

ledelserne. 

Enkelte skoler blev afhørt om hvad, de havde opnået indtil nu. 

Der er stadig mange ting, der ikke er på plads. 

 

6. Forslag til mødeplan for 

skoleåret 2015/16 

Forslaget er vedhæftet som 

fil. Der ønskes en drøftelse af 

bl.a. mødernes organisering 

og julefrokostens placering 

 

 

 

Mødeplanen blev vedtaget! 

 

7. Meddelelser 

 

Heidi Yoma Rasmussen: orientering om 6. ferieuge og bilag delt 

ud  

Casper Christiansenorienterede om tilbud om kursus til TR med 

organisationsuddannelse ældre end 5 år. 

 

8. Eventuelt 

 

Der blev spurgt ind til kredsstyrelseskursus. 

 
 

Vibeke Lynge/Heidi Yoma Rasmussen / Sven-Erik Dreisig 


