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Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

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

sten Petersen, Birgitta Schou, Henrik Larsen, Kristoffer Rømer, Mads Thranow, Anne 

Kristine Juul, Jens Christian T. Rasmussen 

Afbud: David Qvist Sven-Erik Dreisig, Rikke Krumbach, Lotte Grell 

 

Dagsorden: Referat: 

1. De gode historier (Reers-

lev skole + Linie 10) 

 ”Den gode historie” fra sko-

le, rådhus, kreds… 

 

 

 

 

 

 

 Kort drøftelse af hvordan de 

kan bruges? 

 

 Vi evaluerer brugen af de 

forrige historier og finder de 

næste to skoler. 

 

 

 
Reerslev Skole: er glade fordi de har fået psykolog og talehøre 

lærer efter lang tid uden 

Linie 10 En leder, som lyttede til sine medarbejdere efter fru-

stration i lærergruppen pga.90 min.moduler, hvor eleverne ikke 

kune koncentrere sig. Har nu indført 60 min. lektioner uden 

pauser – fungerer godt. Alle lærere er tilfredse 

Fløng skole TR har haft en god snak om lønpolitik med lede-

ren – stor enighed  

 

 

 

Fløng Skole, Kirsten Petersen 

Gadehaveskolen, Birgitta Schou 

2. Generalforsamling 17. 

marts 2016 

 Inspiration il den 

skriftlige beretning 

 

 

 

 

 Forslag til udtalelser 

 

 

 

 

 Nedsættelse af udvalg 

til revideret arbejdsmil-

jø handleplan 

 

 

 
* manglende lokallønaftale 

* at Lov 409 ikke overholdes/opfyldes 

* lærerflugt fra HTK/dem, der bliver 

* læringsplatforme 

* kredsstyrelseskursus/- arbejde 

* forslag om den nye skolechef? Michael Ziegler? 

 

* løn/forhandlingerne 

* høringssvaret til udviklingsstrategien 

* HTK’s omdømme/rekruttering/fastholdelse/ressourcer 

* UTA indsatsen / 10. klasse tilbuddet 

* ledelsesrammen/retten/topstyringen af lederne 

 

Heidi Yoma Rasmussen, Kirsten Petersen, Line Nykjær Larsen 

Resten laver udtalelser til generalforsamlingen 

mailto:016@dlf.org
http://www.kreds16.dk/


3. Kreds 16’s høringssvar på 

HTK’s udviklingsstrategi   

Udkast til svar vedhæftet – 

skrevet på baggrund af in-

put fra seneste møde  

 

 

 
Ros til FU 

Vedtaget 

 

4. Fusion af Selsmosesko-

len/Gadehaveskolen 

Drøftelse af fusionsproces 

på baggrund af erfarin-

gerne fra Borger/Torstorp 

/Rønnevang og Grøn-

høj/Park 

 

* Ekstra ressourcer 

* Datoplan hurtigst muligt 

* inddragelse af personale, elever, forældre, skolebestyrelse 

* Afklaring af ledelsen 

* Skabe ny kultur 

* Krisehjælp? Også pga. branden … 

 

5. Meddelelser 

 Nyt om renovering af 

Valbyvej 4 

 
 Orientering om telefon-

system 

 

 

Pga. skimmelsvamp. Nye døre på plads. Skifte gulv, vægge 

m.m. Hulmursisoleret. Loft skiftes og nyt el sættes ind. 

Sendes i udbud nu. 

 

Nyt telefonsystem (IP-system) som også er billigere. 

Derefter kun ét nummer at ringe til mellem kl. 9 og 17. 

6. Eventuelt 

 

* Kommende punkt: læringsplatforme 

* politianmeldelse af vold og trusler præciseres 

 

 

Vibeke Lynge / Line Nykjær Larsen 


