
 
18. juni 2019 

Referat af TR-møde tirsdag den 18. juni 2019 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Tilstede: Line, Mathias,  Lisbeth, Søren,  Rikke, Kristoffer R., Claus,  Lotte, Mads, Casper, Alice og David 
Afbud:  Johannes, Kristoffer V., Anne Kristine, Heidi. 
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 

- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 

 

 

Fløng skole:  
- er stort set færdig med fagfordeling, men 

mangler lærer til engelsk, musik og idræt 
- max. 25 lektioner til alle på skolen næste år 

Sengeløse skole: 
- søger 2 lærere 
- er i gang med at ansætte 

SFO/indskolingsleder pga. nuværende leder 
går på pension 

Borgerskolen: 
- kører forsøg med Aula efter sommerferien 
- ledelsen arbejder med “en mere retfærdig 

fordeling af opgaverne i specialafdelingen”  
- Mangler en bh.kl.leder og en lærer 

Charlotteskolen: 
- mangler også en indskolingsleder de overve-

jer at ansætte en pædagog 
Ole Rømer-skolen: 

- mange møder i den sidste del af skoleåret 
Mølleholmskolen:   

- mangler 2 x mat.lærere og en dansklærer - 
alle 3 til indskoling/mellemtrin Ansøgnings-
frist er lige om lidt, kollegaer opfordres til at 
søge 

 

2 Forslag til spørgeskema til medlem-

merne (Ny start) 

 

Spørgsmålene blev drøftet. Generel opbakning til 

undersøgelsen. 

- forslag om at tilføje spørgsmål der går på ret-

færdighed i fordeling af opgaver 

- forslag til at ændre introteksten til undersø-

gelsen 

3 Skolepolitisk møde 

 

Der drøftet idéen med at afholde et skolepolitisk 

møde i vores regi. 

Idéer til relevante deltagere ønskes. 

4 Orientering om 8-bandens arbejde med 

forenkling 

Der blev orienteret om oplæg til forenklingsproces på 

skolerne og i HTK i perioden august til november. 
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8 Evt. Send færdige samarbejdsgrundlag og opgaveoversig-

ter fra skolerne. Sendes til 016@dlf.org når de er 

klar. 

 

 
Casper Christiansen /  David Qvist 

 
Dirigent: Ole Rømer-skolen vikarierede   
Referent:  David Qvist vikarierede 
Oprydning: Linie 10 og Reerslev Skole   

mailto:016@dlf.org

