
 
27. august  2019 

Referat af KS-møde tirsdag den 27. august 2019 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Tilstede: Line Larsen, Mathias Hedegaard Nielsen, Lisbeth Henriksen, Søren Vastring, Johannes Bang, 
Kristoffer Vestergaard, Ulrik Zeeberg, Kristoffer Rømer, Claus Plenaa, Mads Thranov, Pernille Estrup, 
Heidi Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist. 

Afbud: Lotte Grell, Søren Vastring  Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 

 
 
Skolerunde, hvor der informeres om stort og småt. 
 

2 Løn og ansættelsesforhold 

- Har du talt med din skoleleder? 
- Hvem er Teach-First 
- §28,2 ansatte uden lønforløb 
- Barns 1. og 2. sygedag 
- Erstatningsferie ved sygdom 
- Børnehaveklasselederes lønfor-

løb 

 

 
 
Husk at der skal forhandles løn (tilbageløbsmidler) 
med kredsen før ansættelsen kan godkendes. Så 
nyansættelser skal have godkendt deres lønoplæg før 
de må arbejde. (se procedureaftalen) 
-- 
NYT: Bliver man syg midt i en ferie, er der ikke er-
statningsferie for de 5 første dage efter sygemeldin-
gen. 

3 MitHTK 

- Servicetjek af MED 

-Følg med på MitHTK, her ligger mange informatio-
ner, fx ledernyt og medarbejdernyt, procedureaftale, 
kommunens lønstrategi, arbejdsmiljøpolitik mv. poli-
tikker som bilag til HTKs MED-aftale. 
 

4 Temaaften ”Vores børn, vores skole” 
 
 

Der iværksættes en spørgeskemaundersøgelse i tids-
rummet 2.-16/9. Husk at informere medlemmerne 
om vigtigheden i at svare. 
Temaaftenen er ved at blive planlagt og ligger den 
11/11-19 klokken 17 – 21. (skolebestyrelser, med-
lemmer, politikere og DLF (A. Bondo) inviteres) 

5 Meddelelser 

- Fritvalgstillæg 
- Nye medlemmer/nyansatte 
- Kørsel for august 

 
Fritvalgstillægget skal eventuelt tilvælges på medar-
bejdernet og vælges for et år ad gangen. (Dato 1/10 
er sidste chance) 
--- 
Nye medlemmer kan opnå halvpris, hvis man melder 
sig ind inden 3 måneder efter ansættelsen. Et såkaldt 
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Startmedlemsskab. 
Husk kørselssedler for august måned. 

6 Evt. ”Flydende tillæg” udløber 31/7 og skolerne skal selv 
indberette dem igen. 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Kristoffer Vestergaard 

 
Dirigent: Kristoffer Vestergaard 
Referent: Kristoffer Rømer 
Oprydning: Ulrik og Johannes 


