
Referat af TR- møde i K16 tirsdag den 21.05.2019 

1. Besøg af Rasmus og Marianne, der pt. arbejder i DLF med opgaven ”Den involverende 
fagforening”. Rasmus er i øvrigt en del af Deltager Danmark. Marianne arbejder i øvrigt 
sammen med Carsten Freundt om Professionel Kapital-indsatsen. 

Rasmus og Marianne bydes velkommen af Heidi. De kommer for at fortælle om Den 
involverende Fagforening. 

             Hvorfor involvering: 

Eksempler på opfattelser hos medlemmer, nogle organisationer møder: 

• Vi bliver betragtet som en brandforsikring 
• Medlemmer sidder og venter på organisationens initiativ - Hvad venter vi på? 
• Brug for, at medlemmerne træder frem med deres historier, politikerne er trætte af at 

høre på formanden! 
• ”Hvad er der i det for mig!” Mangler: ”Hvad er der i det for os!” 

 
SVAR… Reaktion… 
• Stærke fællesskaber handler om/skabes, når man laver noget sammen 
• Magt er noget, man kan bygge med hinanden i et fællesskab 
• ”Medlemmerne er DLF”  
• Fagforeningen er til stede på arbejdspladsen  

DLF har igangsat 3-årigt forløb med ”Den involverende Fagforening”. 

Rasmus og Marianne kan bistå med at skabe forløb, der passer til den enkelte kreds. Input til 
hvordan vi slår ned på en konkret problemstilling og finder løsning/strategi/.. SAMMEN? 

Hvad løses hvor? Hovedforening (Vandkunsten) – Kreds – TR – Medarbejderne  

Hvordan opstår et handlende fællesskab? 

Vi laver noget sammen med medlemmerne i stedet for for dem! 

Vi laver noget andet, ikke nødvendigvis noget mere. 

Skal vi være en del af forløbet? 

Beslutning: Kredsstyrelsen er enige om at deltage i projektet.  Kredsstyrelseskurset og det 
åbne medlemskursus kan bruges til at skyde projektet ud over rampen.  

 

2. Godkendelse af mødeplan 
Mødekalenderen blev godkendt. Husk at advisere lederen om GF i K16 24/3/2020. Skal 
bookes i skolens kalender og der skal ikke laves øvrige arrangementer for 



lærere/børnehaveklasseledere/konsulenter tirsdag den 24. marts 2020 kl.16.00. I 
mødekalenderen rettes tidspunktet til 16.00 jf. evaluering af GF 2019. 
 

3. Evt.: 
a. Læg retningslinjer ind på DLF-insite 
b. Hvorfor skal lærerne ikke være med til at evaluere 1. år af implementeringen af 

Fremtidens Skole? Utilfredshed med 2,5 times evaluering, som kun blev evaluering 
af egne projekter (Mølleholm og Sengeløse). Der var langt mere behov og 
forventning om at man evaluerer proces, tid, omfang, Autens-indput/samarbejde 
mv. Dette bedes taget op i styregruppen for fremtidens skole (tilsagn fra 
formanden). Forslag om at man kan sende sin konstruktive kritik direkte til 
styregruppens tovholder, Mette Møller Sørensen med CC til Heidi, som vores rep. i 
styregruppen. Mettes mail: MetteSoer@htk.dk 

c. Sygefravær, krav om lægeerklæring bortfaldet på Charlotteskolen 
d. To TR’er på Ole Rømer skolen fortsætter – de har tid på opgaveoversigten, men det 

skal bekræftes af Sune overfor Kreds 16. 
 

4. TR-udvalgsarbejde 

 

Anne Kristine Juul/Heidi Yoma Rasmussen 

mailto:MetteSoer@htk.dk

