
 
17. april 2018 

Referat af TR-møde tirsdag den 17. april 2018 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede: Kreds 16 
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

-  

 

Linie 10: Få elever, 55 indskrevet PT 
Gadehave: Ny AMR+TRS 
Torstorp: Kommende ansættelser skal slås op.  2 x6 
ugers forløb er pålagt næste skoleår. 
Nærheden: Kalender, medindflydelse, styregr., sko-
leudvikling 
HUSK !!: At sætte rammerne klokkeklart vedr. mak-
kerskaber skolerne imellem. 
 

2 Forretningsorden for kredsstyrelsen 
 

Casper gennemgik den nye forretningsorden. 

- FU foreslår stående udvalg næste år, der 
kommer et konkret forslag til næste møde.  

- Vi fastholder 12-17, men stopper møder 
kl.16.00, en times hjemmearbejde er mini-
mum, for at følge med, svare på kredsens 
henvendelser mv. 

3 OK18 
 

Heidi orienterede: 

- Programmet fra 4/4 vil blive effektueret 
når/hvis der bliver konflikt d. 23.april, 1.maj 
eller ?? 

- Skal der købes trøjer/veste eller vente på 
DLF? - Der købes noget der ikke er veste + 
bannere 

- Rødovre inviterer til demo kl. 17.30 med øl, 
musik og pølser. Følg andre tiltag på hjem-
mesiden. 

- Der blev givet udtryk for mere synlighed fra 
kredsens side i denne OK18 tid 

- Husk at gøre medlemmerne opmærksom på 
at registrere deres arbejdstid for april måned 
ved evt. konflikt. 

 
4 ”frit skolevalg” Skal vi på Kreds16 have en holdning til ”det frie sko-
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 levalg” i kommunen?? 

- Flere ytringer og en general holdning om at 
”passe på” med en officiel holdning, da det 
meget hurtigt kan blive politisk. 
 

5 Forflyttelser En enkelt lærer blev frivilligt forflyttet. Skolerne kla-
rer selv opgaven. Der er to overtallige bh.kl.ledere, 
men vi håber, der bliver plads – der er noget 
SFO/skoletid blandet sammen i stillingerne, så der 
burde være mulighed. Skolechefen er inddraget. 
 

6 Meddelelser - Der er lagt en folder i alles dueslag vedr.: 
”hvem kan ansættes som underviser i folke-
skolens fag” 

- Årshjul for MED er lagt ud i dueslag. Kan evt. 
lækkes til lederne som hjælp 

- Der ligger en forventelig sparekrav på 20 
mio. kr i ISC 2019 

- Heidi orienterede om DLF´s måske kommen-
de søgsmål vedr. OK13 

- Heidi spurgte kredsstyrelsen om der var inte-
resse for englandstur i juni? Flere vil godt 
deltage, men vi forærer ikke to døgn til for-
målet. Løsningsforslag: Afsted to døgn, af-
spadsere 3. døgn – også fordi vi først er 
hjemme tæt på midnat. 

 
7 EVT. 

- Herunder punkter til kommen-
de møder. 

- Mødeplan for kommende sko-
leår. 

 
Gadehave mangler kalendere fra næste skoleår, vi 
håber, vi har bestilt nok ekstra. 
 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Mads Thranov 

 
Dirigent: Claus    
Referent: Mads 
Oprydning: Lotte og Anne Kristine  


