
 
6. november 2020  

Referat af KS-møde tirsdag den 3. november 2020 kl. 12.15 
Over Teams 

Tilstede: Line Larsen, Anne-Marie Andresen,  Marie-Louise Roed Jørgensen, Kristoffer Rømer,  Johannes 
Bang, Kristoffer Vestergaard, Ulrik Zeeberg, Claus Plenaa, Lotte Grell, Pernille Estrup Heidi Rasmus-
sen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist 

Afbud: Mads Thranov, Peter Schou  Gæster: Tanja Spang Aaquist 
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne + COVID-19 situatio-

nen 

- Status på skolerne 

- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 

 

 

1. Borgerskolen, hjemsendte klasser/årgange i de 

seneste uger: en 9.kl, en 2.kl, en grp ord kl. 4 smit-

tede elever, 1 afdelingsleder.  

2. Ole Rømer: (Selsmosen) 3.kl, 6.kl, MOholdet. (Ga-

dehave) 0.kl, 5.kl, 9.kl. 

3. Mølleholm: 1.kl, 3.kl, 5.kl, 6.kl, 7.kl. 0 smittede 

personale. 

4. Sengeløse: 8.kl, 9.kl. 1 smittede personale. 

5. Reerslev: 0 hjemsendte, 0 smittede. 

6. Charlotte: 0.kl, 1.kl, 2.kl, 5.kl, 8.kl (har været?), 1 

smittet elev, 1 smittet lærer. 

7. Fløng: ingen klasser/elever, 1 smittet lærer. 

8. Linie10: alle elever har været hjemsendt, 1 smit-

tet elev. 

9. Torstorp: skolen pt lukket! Kun 2. og 8.årg har 

IKKE smittede elever. 26 smittede elever i alt, 7 smit-

tede personale.  

10. Hedehusene: 0 hjemsendte, 0 smittede. 

 

Charlotteskolen har et brud på tavshedspligten, som 

pt behandles.  

Borgerskolen slår to lederstillinger op, samt 2-3 fuld-

tidsinklusionsstillinger. 

 

2A Løntjek Gennemgang af hjælpearket ved David.  

Findes her; dlfinsite.dlf.org, TR i kreds 16 - ned i 

bunden > TR filer > lønkontrol. 

Husk: Lærere “med særlige kvalifikationer” (dvs læ-

rere uden læreruddannelse) har også ret til et løn-

forløb i løbet af deres ansættelse. Kredsen kan for-

handle for dem, men giv besked.  

OBS! Flertallet af KS ønsker at få løntjekket udsat til 

fysisk fremmøde af FU er muligt igen. Reerslev, Ole 

Rømer og Torstorp kører med TR som løntjekker og 
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FU med som online-backup.  

 

2B Skolernes (arbejdspladsens) lønpolitik Bekymring for skolernes lønpolitik. Som ikke længe-

re alle steder er i overensstemmelse med kredsens, 

men i stigende grad mere individuel/Ny løn. Stor 

opbakning fra KS til at intensivere indsatsen på poli-

tisk plan.  

Husk: giv kredsen besked om nye ansatte, således at 

de klædes på til at forhandle korrekt løn etc. 

3 Personer i risikogruppen (COVID-19) Hvordan håndterer vi kolleger i særlig risikogrupper 

og med angst og uro?  

Drøft med skoleleder, med afdelingsledere, med 

kollegerne. Hvad kan vi gøre, hvad har de brug for? 

Drøft rengøringen, er det de rette ste-

der/tidspunkter der gøres rent? Husk det psykiske 

arb miljø. Indkald evt til et ekstraordinært MEDmø-

de, hvis skoleledelsen ikke er lydhøre. Spørg evt til 

de tildelte corona-ressourcer.  

Heidi mailer retningslinjerne fra 29/10 til os. 

4 A20 Evaluering af webninaret og drøftelsen mellem TR 

og skoleledelse.  

Webinaret - lidt tyndbenet oplæsning, havde regnet 

med en dybere fortolkning af intentionerne med 

paragrafferne.  

Derefter generel drøftelse af forhandlingsposition og 

muligheder.  

5 Gearet til fremtiden KS drøfter mulige tiltag og overvejelser, punktet 

tages løbende op. 

6 Meddelelser Der er ansat en sekretær på Kredskontoret.  

Kredsudsendelse 93 om praktikanter, rykker!  

APV i gang på skolerne. 

Til- og afgang på skolerne (lærere) meddeles nu 

direkte fra skolelederne til kredsen.  

 

7 Evt. Forespørgsel om KS besøg på Vandkunsten.  

Alle nyheder om skolerne samles her:  

https://www.kreds16.dk/links-og-

medier/pressearkivet 

 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Line Nykjær Larsen 
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