
 
1. december 2020 

Referat KS-møde tirsdag den 1. december 2020 kl. 12.15 på Teams 
Sagsbehandling: Husk at lægge spørgsmål på DLF InSite inden mandag kl.12.00 

Pkt. Tid Emne 

1.  12.15 – 12.25 Mød Rikke! 
Ref: Alle fik hilst på Rikke, kredsens nye sekretær fra 1/12. 

 
   

2.  12.25 – 13.10 Nyt fra skolerne 
Ref: Generelt: De fleste skoler har haft besøg af Arbejdstilsynet. 
Reerslev: Ingen nye corunasygdomme 
Torstorp: 7.årgang hjemme, mangler stadig en lærer 
Fløng: 4-9 kl. er sendt hjem siden mandag. Har ikke helt styr på hvor 
mange der er syge.  
Sengeløse: Ingen nye syge. Der er ansat en ny leder på Øtofteskolen. 
Hedehusene: 2 nye kollegaer er startet i dag. 2 er tilbage efter syg-
domsforløb. En 3.klasse og en 7.klasse er sendt hjem fra mandag. Der 
er kommet en opsigelse. 
Charlotteskole: Ingen nye tilfælde. 2 nye er ansat til udskolingen. 
Modtageklasserne og specialklasserne skal flyttes til Fløng. Der er 
usikkerhed om hvem der skal med af kollegaer. Der er slået en leder-
stilling op til Nærhedens Læringshus (specialfaglig leder) 
Mølleholm: Sidste uge var en 5.klasse hjemme. Problematik omkring 
begrebet ”nære kontakter” En lærer må ikke være nærkontakt, ellers 
står man til skældud.  2 nye ansatte samt en inklusionspædagog på 
mellemtrinnet.  
Linie 10: Skolelederen er også konstitueret som leder på ungdomssko-
len. Der er en klasse som er ramt af corona 
Ole Rømerskolen: På Selsafdeling er en 6.klasse sendt hjem i sidste 
uge. En lærer er ramt samt en 7.klasse er hjemsendt.  
Tale/høre: mangler 2 tale/høre konsulenter. Ingen syge. 
 

   

3.  13.10 – 13.40 Gearet til Fremtiden 
Ref:  
Alice orienterer. Medlemstallet er faldende grundet fald i antal lærer-
stillinger. Der er sat nogle parametre op som skal drøftes på kongres-
sen. Kredsen debatterede. En enig kredsstyrelse omkring nærheds-
princippet.  

   

4.  13.50 – 14.50 Opstart A20 – drøftelser 
Ref:  
Casper orienterede: God energi og vilje men endnu ingen konkrete 
forslag på bordet til en eventuel lokalaftale. Hvad mener kredsstyrel-
sen der burde ligge i en aftale:  

- Tid på opgaver under 60 timer 
- En fælles forståelse af ordlyden i aftalen 
- Tid til forberedelsen før opgaver 
- Tid til TR, klasselærer, akkorder generelt 
- Er de overhovedet interesseret i at lave fælles kommunale ak-



 Side 2 af 2 
 

korder?? 
- Opgaver under 60 skal der ligge en udførlig beskrivelse og en 

opsummeret tid. 
   

   

5.  15.35 – 15.55 Meddelelser 
Ref:  

- Næste møde 15.dec skal AMR være til stede kl. 14.30 
 

   

6.  15.45 – 15.55 Evt. 
Ref:  

- Ønskes til drøftelse: Tid til de nye valgfagseksamener. 
- Næste møde må TR gerne tage stilling til kommende lokalløns-

forhandlinger kreds og skolerne imellem. Er der nogle der hal-
ter efter lønmæssigt?   
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