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Referat af TR-møde tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen, Bir-

gitta Schou, Rikke Krumbach, Henrik Larsen, Nico Ambelas (TR-suppleant Reerslev 

Skole), David Qvist, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Jens Christian T. Rasmussen, 

Lotte Grell 

Afbud: Lisbeth Quist, Mette Thorup, Sven-Erik Dreisig, Kirsten Petersen 

 

Dagsorden: Referat: 

1. De gode historier fra 

Hedehusene Skole, 

Sengeløse Skole, Ga-

dehaveskolen og Li-

nie 10 

Skolernes repræsentanter fortalte en god historie fra det virkelige liv.  

Næste mødes skoler: Mølleholmskolen og Torstorp Skole. 

Fremover vendes sidste mødes gode historier i forhold til, om de har 

været brugt. 

 

2. Faglig klubmøder i 

uge 45 eller 46 

 

Følgende punkter fra spørgeskemaet skal især vægtes: 

3a, 3b, 5, 6, 14, 13a, 13b. 

Resten af punkterne er op til egen vurdering, hvor megen debatten skal 

fylde i forhold til lokale udfordringer 

Det vurderes om mødet skal afholdes i arbejdstiden. 

3. Arbejdstidsopgørelse 

af sidste skoleår 

Vi tog en runde – alle tilstedeværende skoler har på en eller anden må-

de fået opgjort sidste års arbejdstid 

4. Orgainisationsgraden 

i Kreds 16 

 

Vibeke Lynge orienterede. 

Vibeke Lynge skriver til de medlemmer, der er i fare for at blive ”eks-

kluderet”. 

TR har en vigtig rolle til at kontakte nye ansatte. TR orienteres af Bente 

hver gang der er ansat én, der ikke er medlem. 

TR skal også 2 gange årligt sammenligne den tilsendte medlemsliste 

med listen over ansatte på arbejdspladsen 

5. Evaluering af kreds-

styrelseskurset 

 

Der blev fremlagt udkast til årshjul, ideen er at vende listen hver måned 

med henblik på at uddybe de kommende 3 måneder frem. 

Sparring punkt ii): TR/FU: Bred accept af, at sparringen kan finde sted 

på de tirsdage, hvor der ikke er kreds-/TR-møde. Det kan dog også ske 

på andre tider. 

Sparring punkt i)TR/TR: FU arbejder videre. 

6. Meddelelser 

 

 

Casper Christiansen gennemgik undervisningstillægskontrolregneark 

for deltidsansatte lærere – ligger på skolekom 

Husk løntjek i uge 45. 

Husk referater/udtalelser fra MED bør påtegnes af TR, så man ved, at 

man er enig. 

7. Eventuelt Evaluering af MUS – VL efterlyste skolernes evalueringer 

HUSK møderne om ”Servicetjek af den værdibaserede personalepoli-

tik” 

 

Vibeke Lynge / Henrik Larsen 
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