
 
04. juni 2019 

Referat af KS-møde tirsdag den 6. juni 2019 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Tilstede: Line Larsen, Mathias Hedegaard Nielsen, Søren Vastring, Johannes Bang, Kristoffer Vestergaard 
,  Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Claus Plenaa,  Anne Kristine Juul, Lotte Grell, Heidi Rasmussen, 
Casper Christiansen og David Qvist 

Afbud: Mads Thranov, Lisbeth Henriksen, Alice Sidelmann  Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 
 
 

Torstrup skole: har ledige stillinger pt. 5 lærere går 
på pension/har sagt op. Faglig klub har afleveret et 
bekymringsbrev til ledelsen om manglende medar-
bejderinddragelse og – indflydelse. Ledelsen har til-
dels lavet fagfordelingen selv; ansatte kunne følge 
med på trioflex. Dialogen med lærerne foregik efter 
at ledelsen havde truffet beslutningerne. Den frem-
gangsmåde blev ikke oplevet som åben fagfordeling 
og skabte en del forvirring og utilfredshed. Folks sat-
te sig i kø på gangen for at komme til dialog om op-
gaverne med ledelsen. 
 
Ole Rømer-Skolen: er i gang med samarbejdsgrund-
laget. Afslag på at få lov til at fortsætte med to TR’er.  
I stedet en TR og så timer til en TR-suppleant, men 
uden tilllidsmandsbeskyttelsen. Næsten færdige med 
fagfordelingen.  Skæv fordeling af lærere på matrik-
lerne giver udfordringer. 
 
Reerslev skole: Fagfordelingen er færdig. Kan stadig 
ikke få tid på opgaverne. 
 
Borgerskolen: Er i gang med de sidste kommaer i 
samarbejdsgrundlaget, fagfordeling færdig, skema-
lægning i gang. Større omlægning af grp ordns res-
soucer og skemalægning giver lidt støj, håndteres af 
TR og ledelse sammen. 
 
Tale-høreskolen: To stillinger nedlægges. Pres på de 
resterende ansatte, meget travlt. 
 
Linje10: Har det godt, fagfordeling færdig, ubesat 
stilling besat. Ungecenteret fungerer. 
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Mølleholmskolen: er i gang med fagfordeling. Har 
haft besøg af en stresskonsulent fra ISC, Maibritt, 
proces i gang. 
 
Charlotteskolen: fagfordeling ikke helt på plads, 
uklarhed om hvorvidt specialklasser-
ne/modtageklassen skal med over på ny matrikel. 
Usikker ledelseskurs, usikker stemning i lærergrup-
pen. Samarbejdsgrundlag ikke færdigt.  
 
Hedehusene: Udfordrende at være ny TR, samar-
bejdsgrundlag i gang, fagfordeling færdig, gav anled-
ning til utilfredshed hos nogle.  
 
Sengeløse skole: Ny leder. Pga. tidspres er fagforde-
ling forholdsvis håndholdt i år, men ny leder melder 
ud, at det bliver anderledes fremover. Fagfordeling 
er færdig. 
 
Pres på Øtoften. 
 

2 Orientering om møde med Anders Bon-
do og Gordon Ørskov. Og orientering 
om møde med Marianne Lind og Ras-
mus Jon Nielsen.  
 

Drøftelse med AB og GØ om hvordan vi håndterer Ny 
Start i Høje-Tåstrup Kommune, og hvordan samar-
bejdet mellem kreds og kommune går. Samarbejdet 
går stadig trægt, kommunen er meget længe om at 
respondere på ønsket om NY-start-møder og hen-
vendelser fra kredsen. Rykkede i januar, fik svar maj. 
 
Mødet med RJN og ML gik fint, processen er i gang, 
næste møde er efter sommerferien. HR,LL,CP er tov-
holdere. 

3 Orientering om AMR-valg i Sektor-Med 
 

Charlotte Seedorff (Ole Rømer-Skolen) er valgt både 
til Sektor-MED ISC og Hoved-MED.  

4 Orientering om ændring af MED-aftale. Formanden orienterer om arbejdet med ændring af 
den lokale MED-aftale. Kommer muligvis på Hoved-
udvalgsmødet 12/6.  
Medarbejderrådet bakker op om ændring af antal 
AMR i sektor-MED, men ønsker ingen ændring vedr. 
organisationernes udpegning til SektorMED.  

5 Servicetjek MED-afrapportering. Alle lokale MED-udvalg skal lave et servicetjek; husk 
formålet. Alle skoler får et oplæg tilsendt til inspirati-
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on. 
Der er opsamling i først Sektor-MED, dernæst Hoved-
MED i efteråret, samtidig med Arbejdsmiljødrøftel-
sen. Hvis MED ikke kan nå det, må arbejdsmiljødrøf-
telsen tages først og Servicetjek af MED efterfølgen-
de. 

6 Orientering om sygefravær. Høje-Taastrup Kommune ligger nu på landsgennem-
snittet, og er derfor nu en erklæret succes, selvom 
fraværet i gennemsnitstal er steget fra 11,7 til 12,0 
dage. 

7 Spil i grupper: ”Arbejdsmiljøperspekti-
ver på lærerarbejdsliv” (90 minutter) 

 

8 Evt. Timeregistreringsskema til næste skoleår er klar på 
DLF Insite under:TR i kreds16, lokal stifinder, TR filer, 
mappen Tidsregistrering. 
Ark nr 2 udfylder sig selv, hjælpeprocenterne fylder 
den selv ud, husk at skrive arbejdstiden på, især hvis 
du er på nedsat tid. OBS – du skal registrere under-
visningen i lektioner (den regner selv om til timer på 
ark 2) 
(en masse om matematik og excelark). 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Line Nykjær Larsen 

 
Dirigent: Charlotteskolen   
Referent: Borgerskolen 
Oprydning: Gadehaveskolen /ORS  


