
 
12. marts 2020 

Referat fra KS-møde tirsdag den 10. marts 2019 
 

Pkt. Tid Emne Type Ansv. 
1.  12.15 – 12.45 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger  

(Husk at ajourføre farvel kollega listen) 

Linje10: Kristoffer genvalgt 
Charl: Kæmper stadig med ledelsesstrukturen. Anne Ma-
rie Andresen er nyvalgt TR, Matias er suppleant. 
Lotte: Corona - løn hvis sendt hjem af officiel myndighed. 
ORS: Sag med stress-sygemeldt kollega – kredsen følger 
sagen mht. afskedsovervejelser og saglighed. Fagforde-
ling-opstartsmøde. TR-valg d.24.3. 
Borger: I gang med at ansætte ny leder. Kampvalg til TR.  
Hedeh: Valg til TR d. 19.3. Flere på vej væk. Ny afdelings-
leder ansat og der ansættes endnu en afdelingsleder i 
Lenes stilling. 
Fløng: SFO-leder skal ansættes. Base-line undersøgelse af 
Manaz medfører undren mht. rød-grøn-markeringer af 
svar. Fagfordeling startet. TR-valg d.18.3. 

O/B Dir. 

     

2.  12.45 – 13.15 Generalforsamling 2020 
Drøftelse af udkast til: 
Budgetter 
Udtalelser – beslutning 
Godkendelse af endelig dagsorden 
Fordeling af praktiske opgaver 
mm. (Se foreløbig dagsorden på insitefor yderligere punkter) 
 
Skolepolitisk målsætning, afsnittet særligt fokus godkendt 
med tilføjelse af sætning, der uddyber, hvilke 3 forhold 
der bidrager positivt til et frugtbart samarbejde i punkt 1. 
 
De tre forslag til budget vedtaget til fremlæggelse på GF. 
Note om samme (procentvise) stigning for alle inkl. Frak-
tion 4. 
 
Gavekurve, gavekort til Sinatur m.m. på GF som sidste år: 
vedtaget. 
 

D/B FU 

     

 13.15 – 13.25 Pause   
     

3.  13.25 – 14.25 Generalforsamling 2020 D KS 
  Forts. 

 
Arbejdsmiljøudtalelse: Godkendt til indstilling på GF 

  



 Side 2 af 3 
 

Skoleudviklingsudtalelse: ”Falske antagelser” laves om til 
”luftige antagelser”. ”Ukritiske påstande” laves om til 
”allerede tilbageviste påstande”. ”Med os” slettes i næst-
sidste afsnit, næstsidste linje. Åbent brev til Byrådet i 
Lokalavisen Taastrup. Med disse ændringer godkendt til 
fremlæggelse på GF. 
 
Ny start udtalelse: Heidis forslag til ændringer indarbej-
det. Stiles til byrådet. Vi tager udtalelsen op igen på næ-
ste møde. Mandat til FU afgivet. 
 
Formandens skriftlige beretning/manifest er godt modta-
get. Bør sendes til folkeskolen, dog uden det specifikke 
om HTK. Skal udvides med slagsmålet omkring lønmidler 
og suppleres med mundtlig beretning. Sammen med ud-
talelserne et stærkt statement. Formanden tager stilling 
til om manifestet skal være en godkendt beretning eller 
et personligt statement.  
 
Endelig Dagsordenen til GF godkendt. 
 
Arbejdsopgaver, tidspunkt for spisning, stemmetællere 
og fanebærer udsat til næste møde, 17/3. 
 

4.  14.25 – 14.35 Meddelelser 
 
Møde i Ny Start gruppen, kort orientering: Indlæg i avisen 
gør indtryk. Fortsat Intet ønske om lokalaftalesnak fra 
kommunens side før centralt resultat. Brev til lederne fra 
skolechefen om ikke at udlevere tal om afgang til TR’erne 
kom frem. Virker som om de er mere interesseret i med-
lemsundersøgelsen end ventet. Aftalte at skolerne arbej-
der med undersøgelsens svar. Kurt syntes dårligt om ud-
faldet af debataftenen. Michael sagde, at styregruppen 
for fremtidens skole bestemmer og Flemming sagde, at 
hjørneflagene kan rykkes, så skolerne kan finde deres 
egne ben. 
 

O FU 

     

5.  14.35 – 14.45 Evt. 
 
Spørgsmål om medarbejder NEM-ID. Hvornår kommer 
det? Det er i gang, men tager længere tid end forventet. 
 
Husk tilbagemelding om spisning til GF så hurtigt som 
muligt. 
 
TR i ISC burde være indkaldt til møde om Fremtidens 
Skole d.30.3 kl.13-16. Stedet er fortsat en hemmelighed;). 

O Alle 
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  Claus Plenaa/Heidi Yoma Rasmussen 


