
 

2020.01.07 - KS møde 

 
Tilstede: Mads, Lisbeth, Claus, Ulrich, Mathias, Pernille, Kristoffer, Kristoffer, Casper, 
David, Alice, Heidi 

Afbud: Line, Johannes, Lotte 

 

 

Medlemsundersøgelsen 
 

David Ny udgave; der er rettet småting, 
tilføjet kommentarer 
TR tager stilling til styrker og 
svagheder på egen skole. 
Forslag til anvendelse  
TRs skriftlige bidrag blev sendt til 
DQ 

Nyt fra skolerne. 
 
 

Fløng; 
 
 
 
Sengeløse: 
 
 
Ole Rømer Skolen: 
 
 
Charlotte Skolen: 

SFO lederen har opsagt sin 
stilling, skriftlig begrundelse er 
sendt til relevante embedsmænd 
og skolebestyrelsen. 
1 opsigelse. 
 
 
Fagligklub møde på bedding 
15.januar med deltagelse af FU. 
 
Langtidssygemeldte er på vej 
tilbage 

 
Lærerkommissionens 
anbefalinger, herunder TR-
stormøde samt Heidi og Zieglers 
udmelding i dagbladet/ 
Lokalavisen 26/12 2019 
 
 
 
 
 

 
 

Heidis og Zieglsers udtalelser 
fortæller om meget forskellige 
opfattelser af Ny Start fra OK18. 
Forskellen på samarbejdslyst i 
Kreds hhv. kommune er tydelig 
og stik imod kommissionens 
anbefalinger. 
 
Frem til nu har vi holdt os til 
dialogvejen og saglige 
argumenter. KS opfordrer til 
mere kradse ord og offentlige 
henvendelser, brug lokalpressen 



meget mere. 
Ny-start-møde forsøges sat i 
stand. Indhold: 
Lærerkommissionsrapport, 
medlemsundersøgelsen og  
lærer udskiftningsfrekvens.  
 
Der forligger ingen pålidelige 
kommunale tal for afgang og 
tilgang, vi har kun vores egne. 
”Farvel”listen er super vigtig. 
Husk at ajour føre listen. Leder 
skal holde TR informeret om til-
/afgange på skolen. 
Data opdateres for perioden 1/1 
2018 til 1/1 2020.  
 

 
Involverende fagforening - åbent 
medlemskursus 8-9. februar 
 

 Tilmelding kommer ud i denne 
uge.  
Man kan deltage begge dage 
eller lørdag alene. 
Husk det er personlig tilmelding 
til TR. 
 Niels Krøjgaard kommer og 
manipulerer med os fredag 
aften. 
 
Fredag er underholdning og fest. 
Lørdag er programmet den 
involverende fagforening –  

 
Temaer til Generalforsamling 
2020 og beretning? 
 

 Det er et lige år (valg), så det er 
en stor generalforsamling. 
Ole Rømer-Skolens arbejdsmiljø. 
Lærerkommissionens 
anbefalinger og det lokale 
samarbejdet mellem K16-HTK – 
udtalelse: ”Medlemmerne 
ønsker et tæt samarbejde 
mellem K16-HTK og lokalaftale, 
der giver løsning af (benævnte) 
problemstillinger. 
De enkeltes skolers økonomi og 
skævvridningen i de kr. der følger 
børn med og uden særlige 
udfordringer. 
 
Lektie til næste møde 
d.21.januar er udvalgsmøde. Læs 
kredsens skolepolitisk 



målsætning holdt op mod 
Folkeskoleidealet, så vi sammen 
kan tage stilling til, hvordan vi 
reviderer den skolepolitiske 
målsætning eller ikke. 
Medlemsundersøgelsen. 
 
 
 

 
Meddelelser 
 

 Per Aalbæk har fra 1/3 søgt nye 
udfordringer. Ny direktør bliver 
Charlotte Marcussen, hentet fra 
egne rækker. 
 
TR regionalt møde d.21.januar kl 
17.30-19.30 på Scandic Vester 
Søgade 6, Kbh. V 
 
Temadag DLF HV i Kometen 
d.29.januar, tag din AMR og 
leder med. 
 
Sæt et lille x d.31.marts,Trioerne 
bliver indkaldt til HTK-temadag 
9-15. 
 

 
Evt. 

 Spørgeskema om Fremtidens 
Skole. Der kan godt afkræves 
svar, kommentarer til de enkelte 
spørgsmål kan tilføjes, hvis der 
udfyldes fra PC. 

   
   
   
Pernille Estrup/Heidi Yoma Rasmussen 


