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Aktivitet 

Tilstede: 
Mads, Pernille, Casper, Johannes, Heidi, 
Christoffer, David, Lisbeth, Line, Alice 

Foreløbig dagsorden: 

1) Nyt fra skolerne 

2) medlemsundersøgelse 

3) Åbent kredskursus (arbejdspunkt)

-fest fredag aften med band + Rasmus Jon Nielsen lørdag 

4) Hovedstyrelsesvalg 

5) Præsentation af Marlene 

6)Meddelelser 

-TR stormøde 

7) Evt 

1) 
Sengeløse; kursus i Fremtidens Skole har 
afstedkommet klage over lærerne fra konsulent. 
Torstorp; nyansat har fundet nyt job. 
Afskedigelsessag påbegyndt på medarbejder. Tre 
nye ansat – starter fortløbende. 
Hedehusene Skole; Ny medarbejder startet. Fælles 
julefrokost med Charlotteskolen – en succes. 
Vinterfestival. Dialog med Flemming vedr. 
konsulenthuse. Magtanvendelse; David fortæller 
om kursus i ”low errausel”. Det foreslås, at vi tager 
problematikken op på senere møde, med henblik 
på retningslinjer til de enkelte MED. 
10´eren; intet nyt 
Fløng; Stillingsopslag på ny leder. Brev fra 
skolebestyrelsen til kommunens øverste ledelse 
samt ISU. Fokus på trivsel fra den konstituerede 
leder. 
Borgerskolen; travlhed blandt lærerne. 

2)  
Medlemsundersøgelse. 
70% af lærerne i HTK har besvaret undersøgelsen. 
Svarene kan fint bruges til drøftelse på de enkelte 
skoler; ikke de nuværende papirer, disse skal ikke 
offentliggøres , men i en redigeret udgave, hvor 
egen skole sammenlignes med de samlede 
besvarelser.  
Der lægges op til, at resultaterne kan anvendes 
positivt til ”Ny Start” -samarbejdet.  

3) 
Åbent kredskursus 7.-8. februar 2020. 
FU foreslår, at der fredag gøres plads til socialt   
arrangement - herunder underholdning. De 
arbejdsrelaterede emner til lørdag kan være; 
medlemsundersøgelsen eller magtanvendelse. 
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Som underholder fredag aften går FU efter Niels 
Krøjgård eller Jan Hellesøe. 
 
4) 
Hovedstyrelsesvalg. 
Der har været god opbakning til vores foreslåede 
hovedstyrelsesmedlemmer i kredsen. Desværre er 
Jeanette Sjøberg ikke stemt ind. Det drøftes 
hvordan vi kan arbejde for, at vi forøger 
stemmeprocenten blandt vores medlemmer. 
 
6) 
Meddelelser. 

- AP Møller starter et treårigt 
evalueringsforløb af arbejdet for 
Fremtidens Skole. 

- Ledelsesevaluering. Sure opstød fra lærere 
vedr. den ikke-anonymiserede vurdering. 

- Hjælper i kredskontoret. 
- Der ønskes opdaterede medlemslister. 
- Vi hilser på Marlene. 

  
 

 

Johannes Bang /Heidi Yoma Rasmussen 


