
 
Taastrup, den 30. august 2016 

 
Referat af KS-møde tirsdag den 16. august 2016 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 
Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Mette Thorup.  

Line Nykjær Larsen, Michael Blem, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille 
Kepler, Jens Christian T. Rasmussen, Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Claus 
Plenaa, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud:  
 
Dagsorden: Referat: 
1. De gode historier Linie 10 har en god historie, om at flere elever til 10. klasse 

bliver i kommunens tilbud på Linie 10. 
 
Borgerskolen: De har fået Trio fix og flex og oversigt om hvor 
meget ledelsen har tænkt pr. opgave. F.eks. klasselærertid, til-
syn med faglokaler m.m. 
 
Torstorp Skole: Om 6. ferieuge. 
 

2. Valg af FTR Heidi Yoma Rasmussen blev valgt. 
 

3. Opstart på skolen 
a) Brev fra Bondo, Tra-

ne Nørby og Hjortdal 
 

b) Opstartsugens tid til 
forberedelse 

 
 
 
 
 
 

c) Opgaveoversigter 
 
 
 

d) Tidsregistrering i 
Trio Fis og Flex  

 
 

e) Meetbook 
 

 
Kort drøftelse om brevet. 
 
 
Skolestart: 
Opgaveoversigterne skal tjekkes grundigt. Hænger tiden sam-
men? 
40,3 timer pr. uge i 40 uger er arbejdstimetallet i gennemsnit. 
 
Runde så alle skolerne melder tilbage omkring skolestart. Nog-
le skoler begyndte torsdag i uge 31 andre mandag i uge 32. 
 
De skal tjekkes grundigt. 
De skal afleveres på kredskontoret. 
AMR skal være med ind over arbejdstidens planlægning.. 
 
Det er arbejdstid, der skal tælles og det kan Trio fix og flex  
- efter kl. 17 
Udvidet undervisningsbegreb. Det er f.eks., på ture med elever. 
 
Skolechefens krav: 2 forløb inden jul. 
Fremlæggelse af hver skole fortæller hvad de skal bruge me-
book til. 
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4. Kredsstyrelsesinternat 
19. – 20. september 2016 

Ny dato 7. og 8. november 2016.  
 
 

5. Er der dukket nye ”le-
delsestrends”/”kæp-
heste” op noget sted? 
Så vil vi gerne høre om 
det. 

x Årgangsmøder, ugentligt med dansk- og matematiklærerne 
med pædagoger et modul á 90 minutter pr. uge 
Tiden tages fra forberedelsestiden. 

 
x Fagteammøder ~ fælles forberedelse. 
 
x Hvordan passer vi på forberedelsestiden, så den bruges 

rigtigt altså til forberedelsen. 
 

6. Meddelelser Formanden orienterer: 
Budget 
Bilag 4 – Husk 1. november 2016 mødes vi i Falkoner Centret 
Meningsdanneruddanelsen – brev sendt til TR’erne. 
 

7. Eventuelt x Nyansatte lærere bryder grædende sammen. De presses 
hårdt 

x DLinfo 
x Samarbejdsgrundlag og opgaveoversigter skal til kredsen 
x Velfærdsalliancen demo den 15. september 2016. Vi arran-

gerer ikke noget denne gang. 
x Der mangler at blive udbetalt tillæg til de forudlønnede 
x Formanden informerer. 
x  

 
Heidi Yoma Rasmussen / Birgitta Schou 

 


