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Referat af TR-møde tirsdag den 9. februar 2016 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

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

Sven-Erik Dreisig, Birgitta Schou, Rikke Krumbach, Henrik Larsen, David Qvist, 

Mads Thranow, Jens Christian T. Rasmussen, Lotte Grell 
Afbud: Kirsten Petersen, Kristoffer Rømer, Anne Kristine Juul 
 

Dagsorden: Referat: 

1. De gode historier 
Kirsten Petersen og Birgitta 
Schou fortæller 
 
 
 
Kort drøftelse af hvordan hi-
storierne kan bruges 
 
Evaluering af tidligere historier 

 

 

 Birgitta Schou fortalte, at de havde fået kage fra lærerne på Sels-
moseskolen efter meget uheldigt brev i Lokalavisen Taastrup fra 
Selsmoseskolens skolebestyrelse 

 Rikke Krumbach og Kirsten Petersen til næste gang 
 

 Få en snak i skolebestyrelserne om deres ansvar 
 
 

 Ingen 
 

2. Generalforsamling den 17. 
marts 2016 
Udtalelser: 

 HTK’s omdømme/rekrut-
tering/fastholdelse 
/ressourcer 

 

 UTA indsats/10. klasse 
tilbud 

 

 Ledelsesram-
me/retten/top-styring af 
lederne og faglig sparring, 
som beskrevet i udvik-
lingsstrategien 

 

 Løn/forhandlinger 

 Faglig sparring som be-
skrevet i udviklingsstrate-
gien 

 
Arbejdet med arbejdsmiljø-
handleplan 
 

 
 
 

 Henrik Larsen, Mads Thranov og David Qvist udarbejdede 

et forslag og arbejder videre med de forskellige kommenta-

rer. 

 

 

 Jens Christian Rasmussen, Vibeke Lynge og Birgitta Schou 

lavede et udkast og må arbejde videre 

 

 Rikke Krumbach, Sven Erik Dreisig, Casper Christiansen og 

Lotte Grell lavede et udkast og arbejder videre. Modtageren 

bør være direktionen frem for byrådet 

 
 
 
Kommer under udtalelsen om rekruttering mv. 
 
Kommer under udtalelsen om ledelsesrammen mv 
 
 

 Line Nykjær Larsen og Heidi Yoma Rasmussen reviderede 

planen og arbejder videre med de forskellige kommentarer 
Der blev debatteret, om kredsen stadig skal anbefale at supplean-
ten også vælges som AMR i vores arbejdsmiljøpolitik. Dette blev 
fastholdt 

 

3. Selsmoseskolen / Gadeha-  



 

 Side 2 af 2 
 

veskolen fusionsproces 
Nyt om processen 
 

 
Vibeke Lynge orienterede om møde med direktøren og institutions- 
og skolechefen 

4. Læringsplatforme i HTK 
 

Vibeke Lynge orienterede om kommunens arbejde med at få 

valgt en platform og kredsens holdning til hvad, man kan bruge 

en sådan til. 

Der blev også talt om IT strategien  

Hvad er formålet med; at det her skal indføres? 

• Det er tænkt som et værktøj til lærerne 

• Tal med skolelederne om det! 

Sørg for at få det drøftet i de fora på skolen, I kan. 
 

5. Tilbagemeldinger fra faglig 
klub i uge 45 

Vibeke Lynge orienterede om et brev fra hovedforeningen 

Kredsstyrelsen skal beskrive, hvad vi har ændret på og taget af 

initiativer efter undersøgelsen 

De enkelte medlemmer har krav på at få en tilbagemelding 

Overvej hvad hver enkelt TR skal skrive til næste møde 

Forretningsudvalget kommer med et udspil til kredsens svar 
 

6. Meddelelser 
 

Ingen. 

7. Eventuelt 
 

En drøftelse af skolernes økonomi på baggrund af sygefraværsbøden 
og det nyeste tiltag med at aflevere en månedsløn ved ansættelser, 
såvel ved vikariater som faste stillinger 
 

 
Vibeke Lynge / David Qvist 

 
 
 


