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Referat af TR-møde tirsdag den 28.02 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, Rik-
ke Krumbach, Kristoffer Rømer, Katrine Honoré, Mads Thranov, Anne Kristine Juul, Lotte 
Grell, Katrine. 

Afbud: Jens Christian T. Rasmussen, Claus Plenaa 
 

Pkt. Emne  

1. De gode historier fra sko-
lerne 
 

En feriesag faldt positivt ud. 
- 
- 

2. Regnskab 2016 
 

Casper Christiansen gennemgik regnskaberne. 
Kredsen skal under fastlæggelse af budgetforslag tage stilling til, 
hvordan Særlig Fond skal afdrage gæld til Kreds 16. 
Enstemmigt vedtaget. 
 

3. Brug af Kredsens Face-
book side – reminder + 
feedback 
 

Del og ”like” gerne. 
Der er ca. 300 følgere - måske en del, der ikke længere arbejder i 
kommunen. 
David Qvist opfordrede til at invitere kolleger. 
Vi opfordres til at reagere på TR/KR-møder, hvis vi har forslag til 
ændringer og gode forslag. 
Mediegruppen arbejder videre med ideer. 
 

4. Producere indlæg til GF 
fra grupperne (KV17, 
OK18, Mediegrp., Skole-
politisk målsætning) 
 

Der blev arbejdet i grupperne. 

5. Fremlæggelser  KV-17-gruppen: Michael Blem fremlægger på GF: Vil sætte 
skolen på dagsordenen for de politikere, der gerne vil væl-
ges, bl.a. ved at komme med konkrete tilbud til politikere 
mod en sikring af muligheden for at opfylde tilbuddet. Hvis 
politikerne ikke kan sikre dette, skal de argumentere for det. 

 OK-18-gruppen: Pernille Kepler fortæller om forhandlingsop-
takt og scenarier, og Heidi Yoma Rasmussen fortæller om 
forhandlingsforløb, konfliktlån og konfliktkasse. 

 Mediegruppen: Alice fortæller om strategier for at påvirke 
debatten (inkl meningsdannerudd), synliggøre Kreds 16’s øn-
sker, handlinger og medlemmernes muligheder for at påvirke 
og deltage i debatten + opfordring til at følge/like osv os på 
FB 

 Den skolepolitiske målsætning: Skal revideres i 2018. 1. pkt. 



 Side 2 af 2 
 

heri handler om fælleskommunalt skolevæsen. Medlemmer-
ne spørges via borddrøftelser om holdninger til 2-3 spørgs-
mål i 10-15 min. Drøftelserne nedskrives, en bordformand 
fremlægger efterfølgende.  og afleverer - men ingen fælles 
debat. Dette skal give kredsen mandat. Rikke Groth Krum-
bach indleder, Kristoffer Rømer styrer gruppeoplæg/-arbejde 
og Lotte Grell servicerer bordene. 
 

6. Udtalelsesoplæg til GF Livlig debat og gode forslag. 
Der kan produceres læserbreve i Kreds16-regis, hvis de er god-
kendt på et møde i kredsen forinden. 
 

7. Meddelelser 

 Ansættelsesstop læ-
rere/bh.klasse ledere i 
relation til forflyttel-
ser – skolechef/K16/ 
skolelederforening 
har forflyttelsesmøde 
2. marts 2017 

  

- Der er ansættelsesstop fra nu, så der er plads til forflyt-

telser på skolerne. 
- Det er en aftale, der er indgået. Der kan gives dispensa-

tion. Skolechef/skolelederforening/K16 har forflyttel-

sesmøde 2. marts 2017. 
- Lønforhandlinger på skolerne – nogle endt godt, andre i 

gang og/eller datosat. 

8. Evt. Intet 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Pernille Kepler 

 


