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Referat af KS-møde tirsdag den 11. august 2020 kl. 12.15  
Til stede: Kristoffer (Linje 10), Mads (Sengeløse), Ulrik (Mølleholm), Line (Borgerskolen), Johannes 
(Hedehusene), Heidi (FU), Casper (FU), Louise (Fløng), Alice (FU), Lotte (BURC), Pernille (Torstorp), 
Anne Marie (Charlotteskolen), Søren (Ole Rømer) (Suppl. For Claus Plenaa), David (FU) 
Fraværende: Christoffer (Reerslev), Claus (Ole Rømer) 

Type  Ansv.  
1. 12.15 – 12.50  Nyt fra skolerne  O/B  Dir.  

- Status på skolerne og webinar 
Hedehusene - webinar. Der var frustrationer over at der blev brugt 
en halv time på at få teknikken til at virke.  
Der er startet en ny kollega. Et par opsigelser lige før sommerferien. 
Borgerskolen. Alle stillinger er nu besat. Der er stort pres på 
faglokaler.    
Mølleholm – Der er ansat nye lærere efter sommerferien, men 
mangler stadig et par stykker. Skolens personale skal på kursus i 
ICDP med velsignelse fra ansatte. 
Sengeløse – Der er intet nyt at berette fra Sengeløse – de er i hus 
med de lærere de skal have. 
Linje 10 – Eleverne mødte mandag og de er kommet godt i gang 
med introforløb. 
Charlotteskolen – Der har været pres på her efter sommerferien 
med kurser og andet, som personalet hellere ville have brugt på 
forberedelse. De mangler 2 kollegaer. 
Torstorp – Der er blevet ansat mange nye igen i år – ud af 47 er kun 
10 ”gamle”. Der er pres på faglokaler. Det er besluttet at skolen 
deltager i naturvidenskabelig festival. Der kommer mange nye 
elever pga. nybyggeriet. 
Tale/Høre – Der er intet nyt. 
Ole Rømer – Der er ansat 8 nye kollegaer – en stilling slået op. Alle 
var på internat i torsdag-fredag i sidste uge. 
Fløng – Der er blevet ansat en ny leder – Morten Visti Motet. Der er 
blevet ansat to nye kollegaer. Der skal ansættes en ny leder af SFO, 
samt en Børnehaveklasseleder. 

- Nye kolleger  
- HR gjorde opmærksom på, at lige så snart vi kender navnet på de 

personer der bliver tilbudt ansættelse og de har accepteret, skal vi 
skrive mail til kredsen, så de kan blive overflyttet til kreds 16 
(Husk at ajourføre farvel kollega listen)  
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2. 12.50 – 13.15  Forretningsorden for KS og valg til stående udvalg  D/B 
 FU  

Forretningsordenen blev vedtaget. 
 
Alle skal sende en mail til 016@dlf.org med prioriteret rækkefølge om 
hvilke 2 af nedenstående udvalg man vil ind i. 
 
Pædagogisk udvalg 
Arbejsmiljøudvalg 
Fagligt udvalg 

 

        

  13.15 – 13.25  Pause      
          

3. 13.25 – 13.55  Evaluering af Generalforsamling 2020  D  KS  
FU sagde tak til Borgerskolen for at så meget var gjort klar inden vi skulle 
afholde generalforsamling. 
God kombination af den skriftlige og mundtlige beretning. 
God gennemgang af budget og regnskab. 
Der er forslag om, at der sørges for indkøb senest dagen før, så 
drikkevarer kan nå at blive kolde. 

          
4. 13.55 – 14.25  Covid 19  O/D  FU  

Der er bekymring over hvorvidt det vil være muligt at opretholde den 
rengøringsstandard der skal til. Hvis der skal ekstra rengøring af f.eks. 
faglokaler skal dette betales ud af skolens budget. Der er frustration over 
at det virker som om HTK ikke tager det alvorligt i forhold til mulighed for 
håndvask og øvrige værnemidler. Det opleves dog som om, at der er stor 
forskel på hvilken del af kommunen man arbejder i. 

Samtidig er der meget stor frustration over, at der ikke kommer en fælles 
udmelding fra forvaltningen, men at det er op til den enkelte skole, om 
hvordan retningslinjerne bliver fulgt. HR har skrevet til FE mht 3 Corona-
problemstillinger/spørgsmål i skolen: Ventilatorbrug i heden, 
rengøringsniveau efter ferien mht. toilet/vaske, overflader, kontaktflader 
og rengøring i faglokaler der bruges af skiftende elevgrupper. 

Der gøres opmærksom på, at afspritning kan afløses af sæbeafvaskning 
og at de mindste elever ikke må bruge håndsprit og øvrige sprit-
produkter. 

Der gøres opmærksom på, at fx musikinstrumenter kan opdeles i 3 sæt 
og efter brug kommer et sæt i 72 timers karantæne – inspiration fra Lego 
House. 

Der gøres opmærksom på, at der ikke må købes mundbind (kommune-
regel) og man må ikke tage på ture der involverer offentlig transport. 
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Torstorp og Charlotteskolen: Lederne passer godt på os og tager det 
meget alvorligt. Kl. 12 spritter rengøring af. Personale og elever skal kun 
vaske hænder/bruge håndsprit. Borde stilles med 1 m-afstand. 

Der gøres opmærksom på at der ikke længere købes ekstra vikarer, så 
elevpauser kræver inddeling i små ”klasseområder”, ændret 
struktur/pausetid og lignende tiltag. 

Forældre afleverer ude nogle steder for at begrænse smitterisiko. 

Der henvises til mail fra dir. Lars Holte 10/8, men ingen andre end Mads 
har fået den eller set den. 

5. 14.35  Meddelelser  O  FU  

HR er indkaldt til møde senere i dag vedr. en forhåbentlig 
arbejdstidsaftale. Hvis der er en aftale, skal alle TR´ere møde til regionalt 
TR-møde i morgen onsdag kl. 17.30 

Der er møde på Teams i aften kl. 19.00. 

Husk at indsende opgaveoversigter og arbejdsgrundlag  

- Tilstedeværelsesprotokollen – den røde mappe bliver taget i brug 
fremadrettet – har holdt pause ved et tilfælde.  

 
6. 14.45  Evt.  
  Alle skal lave GDPR modulerne – det er valgfrit om man vil printe 
diplomerne ud.  
  Der mangler stadig kommunalt system til AULA til afløsning af lærernes 
private nem-id. 

          
          

  
Dirigent: Fløng Skole, Louise 
Referent: Ole Rømer- skolen, Søren 
Oprydning: Borgerskolen og Charlotteskolen  
  

Søren Vastring/Heidi Yoma Rasmussen 
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