
 
11. september 2018 

Referat af KS-møde tirsdag den 11. september 2018 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede:  
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 

- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 

Linje 10 

Aula går så småt i gang. Linje 10 og Torstorp er pilot-

skoler.  

 

Fløng 

En lærer har sagt op samt en pædagog (½ tid i skole-

regi) 

Indsats vedr. stress.  

Kommer flere og flere små direktiver ud. Det giver 

uro 

 

Ole Rømer  

Flere (3) Stress-ramte pt.  

Faglig klub bl.a. evaluering af årets skolestart 

- +/- ved ledelse 

- +/- ved teamsamarbejdet 

- +/- ved eleverne /klasserne 

Evaluering drøftet med Sune, som tog godt imod det 

 

Hedehusene 

Indskolingen – modtaget 2 ikke dansktalende elever, 

vil formulere et brev til .. 

Meget frustrerede lærere og elever. Frustration over, 

hvordan eleverne har det. 

Drøftelse af problematik vedr. konstruktiv kritik i 

følgegruppe – hvor går grænsen for leders tone? 

Kredsfmd. følger op. 

Soucchef har faste timer til vikardækning 

 

Charlotteskolen 

Stor forskel på hvad de enkelte lærere har af minut-

ter til forberedelse. 

Med-udvalg på skolen blev drøftet vedr. frit metode-

valg vs. metodeansvar for lærerne. Der er ansvar for 

metodevalg hos den fagprofessionelle. 
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Mølleholmskolen 

Fagligt løft (pga. overvågning pga. dårlige matematik-

resultater.) har givet Stress-ramte lærer i den gruppe 

lærere. 

Skoleleder har delvis orlov. 

Lærermøde i morgen: dagordenen er fremtidens 

skoles projektuger på skolen.  

 

Torstorp 

Arbejdsmiljøet er trængt pt. 

 

Sengeløse 

1 lærer sagt op 

 

2 Kredsstyrelsesinternat 

- Steen Clausen fra DLF deltager. 

Vi skal bl.a. drøfte programmet 

for de 2 dage. 

Punktet blev flyttet op som pkt. 1 

Heidi orienterede om planlægning af dagen i udspil-

let til lederne.  

Tidsplanen blev ændret til 9-13 afsluttende med fro-

kost. 

Programmet blev drøftet. FU indsamler KS-ønsker til 

”fri leg-aktivitet”. 

3 Kredsstyrelsesinternat forts. 

 

 

 

4 Budget 2019 

- Høringssvar til budget 2019 

Kredsen drøftede udkastet.  

5 Lokallønsforhandlinger 

- Tilbagemelding på skoleledernes 

vinkel på lokalløn. 

Alice orienterede om lokallønsforhandlingerne på de 

enkelte skoler, hvor fokus er på tilbageløbsmidlerne.  

TR skal informere FU hvis der er medarbejdere med 

særlige lønaftaler/manglende tillæg eller lign. 

 

Runde om skolernes lønpolitiske linje. 

 

6 Meddelelser Vedr. kredsudsendelse 80 – 6.11 eller 15.11: Grænser 

på de sociale medier og  

Lotte og Pernille undersøger muligheden for at del-

tage og give tilbagemelding til kredsstyrelsen 

7 Evt. 

 

47 meldt sig til Åbent Kredskursus. 

1 der har valgt kun at deltage lørdag, resten meldt til 
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fulde program 

 

Blev bedt om at deltage i kongressen om tirsdagen, 

hvor vi i forvejen er frikøbt.  

 

Sten: En kollega spørger, hvorvidt APV undersøgelser 

kan anonymiseres. Opfordres til at det drøftes på 

lokal-med og få det ført til referat, så det kan tage 

med videre centralt.  

 

Vi opfordres til at få flere med på Åbent kredskursus 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Lotte Grell 

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


