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1. Nyt fra skolerne 
(Ole Rømer) skal holde ansættelsessamtaler til afdelingsleder og det er et problem på 
grund af   forsamlingsforbudet.  Skal det være på teams? 
Der har været en arbejdsulykke med en kollega der er faldet på isen.  
 
(Borgerskolen) Det er svært at være TR fordi der er så stille.   
Gruppeordningen efterlyser mulighed for individuel, professionel vurdering af hvilke til-
bud, deres elever har brug for fysisk/virtuel.  De er utrygge.  DLF er for usynlige i medi-
erne i modsætning til BUPL.  
Udskolingen er splittet i forhold til corona og det er svært at gøre noget ved lige nu. 
Der skal ansættes ny afd. leder i gruppeordningen i næste uge. Interessen for stillingen 
har været beskeden, desværre.  
Kommunen er ikke gode nok til at komme ud og salte på parkeringspladserne.  
 
Heidi: Der arbejdes i kommunen på at få systematisk testning af det fremskudte persona-
le. Vi har bedt om at lærere i specialundervisning/modtageklasser også huskes. DLF er 
måske usynlige i medierne, men man kan se i TR- og medlemsudsendelser, at der er stor 
aktivitet og kommunikation mellem DLF og beslutningsmyndigheder. Lige som kredsen 
sammen med hovedudvalg og sektorudvalg har løbende drøftelse af coronasituationen. 
 
(Mølleholm) Der har været møde med heldagstilbudet fordi de bekymrer sig uden hand-
lemuligheder overfor forældre der negligerer retningslinjerne fx forsamlingsforbud, fe-
ster osv. 
Der ønskes større information omkring smittede. Obs på definering af tæt kontakt.  
Der har været en faldskade. (Manglende saltning ) 
Ny AMR for pædagogerne, ikke for lærerne – det er stadig Anne-Marie. 
Lige inden jul var der et stort smitteudbrud i indskolingen. Men der er ikke så mange 
smittede kolleger nu 
Der er ansat to nye i ledelsen.  
Der er ansat ny lærer på 4 årgang. 
 
(Reerslev) Der er meget stille. Der har lige været Autens møde og kollegerne følte det var 
meningsløst. 
Der skal holdes projektuger selvom vi er hjemsendt fordi det er en kommunal beslutning. 
Der holdes faglig klub hver onsdag- ingen dagsorden, men alle kommer til orde omkring 
hvad er godt og skidt. 
 
(Fløng) Der skal ansættes ny souschef, der er samtaler i februar.  
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Sammenlægningen fylder meget 
 
(Hedehusene) Der er stille og der er en slags ikke- kommunikations boble. 
Der skal ansættes tre lærere og den ene er en intern. Der er mange ansøgere, men ingen 
med de efterspurgte kvalifikationer.  
Der er en af lærerne, der er skiftet til Borgerskolen og det medfører omrokeringer. 
Generelt kører online undervisningen fint. Men det kører meget forskelligt fra team til 
team. 
Der holdes fast i TR og MED- møder.  
Der er ca. 10-12 elever i nødpasning  
Teams skal selv vikar dække, hvilket kan give problemer. 
De forskellige skemaer gør at der ikke er kommunikation imellem teamene og det giver 
problemer – Det giver dårligt arbejdsmiljø. 
 
(Charlotteskolen) Sammenlægningen fylder meget bl.a. klassedannelse. Der er kommet 
ressource udmelding og det ser ud til at klasserne kan forblive som de er. 
Overflytningen fylder meget. Annette souschef mener at det passer med timer – de har 
fået et valg mellem almen og special timer så de ikke kommer til Fløng og tager timer fra 
det personale der er på Fløng. 
Der har været en smittet i modtage klasserne og de lærere der har dem, er bekymrede for 
smitte. Specielt fordi eleverne fortæller at de ikke overholder retningslinjerne. 
Der er bekymring for rengøringen – der bliver kun gjort rent en gang om dagen og det er 
ikke nok 
Der er ca 20 elever i nødpasning, men det fungerer.  
Nødpasning for de større elever er lagt hos klubben. 
 
 
(Sengeløse) Der er stille. Der er møde to gange om ugen, MED- og TR-møde.  
Der er bekymring for det fremskudte personale, men der er fokus på trivsel fra ledelsen. 
 
(Linje 10) Det går meget godt både for lærere og elever. Der er ca en håndfuld elever der 
er i mistrivsel og der ses på hvad der kan sættes i værk, der er et par lærere der har meldt 
sig til at komme ind og varetage undervisningen. 
 
(Torstorp) Der er en del corona træthed. De mindre velfungerende teams skinner igen-
nem nu og det er svært at komme til bunds i. Ledelsen har ikke været så meget på. 
Det er svært at opspore tingene og have en finger på pulsen.  
Der er holdt lærermøde over teams.  
Alle klasser skal i løbet af ugen holde et kort forældremøde over teams.  
Fremtidens Skole-projekter skal gennemføres trods nødundervisning – med måde. Det er 
ikke realistisk lige nu.  
Hvis der er sygdom, skal man ikke forvente at der bliver vikardækket. 
MUS-samtaler holdes i foråret. De holdes virtuelt, medmindre man er ansat inden for de 
sidste to år, hvor man skal mødes til en walk and talk eller lign. 
 
(Tale/Høre) Der er afholdt ansættelsessamtaler hvor alle i forvejen var testet, der blev 
holdt afstand luftet ud osv.  
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Der er ansat to nye. 
Forsamlingsforbudet skal overholdes ved undervisning/møder og man skal som ud-
gangspunkt holde sig til en matrikel om dagen.  
Der er opfordret til en ugentlig testning i arbejdstiden. 
  
 

2. Corona-situationen 
- Fungerer IT-løsningerne, opdateringer af elevbærbar, supportbehov mv. 

(Easy IQ/Mediepædagogik.dk/Team Viewer til elever?)/Andre muligheder?               
 

Hedehusene: Hvis elevernes pc crasher, prøver den it ansvarlige at få byttet ud og repareret.  
- Lærerne har kunnet hente skærme, docking stationer osv. 

 
Torstorp : der er et par kolleger der har efterlyst skærmbriller, en enkelt har fået rekvisition,  
I forhold til elever hvor udstyret ikke virker så er det ikke et problem  
 
Borgerskolen: Elevsupporten går fint. Lærersupporten er lidt mere tvivlsom. Man kan ikke over-
skue at skulle bytte sin pc ud hvis den ikke virker, da der ligger så meget på den. 
Det er relevant at vi skal have det udstyr der er nødvendig for at hjemmeundervisningen funge-
rer.   
Det er længden på hjemsendelsesperioden der kommer til at gøre en forskel. 
 
Charlotteskolen: Børnene i 1. kl. har ikke iPads og det koster på trivslen.   
Arbejdsmiljøet er ikke godt – man får ondt i kroppen af dårlige arbejdsstillinger. 
 
Ole Rømer: Der er Trio-møde hver dag.  
IT-vejlederen er belastet og har meget at lave.   
Når udstyret og netværket virker, går det fint.  
AMR er opmærksom 
 
Hedehusene: 7. årgang er 2 x halvanden time, det er lidt under normen. Eleverne fungerer godt 
med det.  
Alle har en individuel arbejdsplads og derfor har de fået lov til at låne det med hjem. 
 
Sengeløse: Der er mange elever hvor lyd og kamera ikke fungerer. Vi mangler en funktion med 
hurtig it- support til eleverne ligesom de har det på rådhuset.  
 
Heidi: Det er ikke meningen, at man skal sidde foran en skærm fra 8-16. Men hvis der er nogen, 
der skal sidde så længe ved skærmen, er det et krav, at der indrettes fysisk arbejdsmiljø ifølge  
arbejdsmiljøloven og man skal have skærmbriller om nødvendigt. Det er meldt ud fra skoleche-
fen at der er daglig virtuel kontakt lærer-elev 4 timer i 1.-5. klasse og 5 timer i 6-10. klasse. Hertil 
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skal man sørge for at eleverne har opgaver til 1 times eget arbejde.  Det er ikke på denne front, vi 
har mange henvendelser – det er på psykisk arbejdsmiljø. 
 
Torstorp: Det er ikke kun undervisningstiden, men også forberedelsen der kræver lang tid foran 
skærmen.  
 
Borgerskolen: Under sidste hjemsendelses periode var det en overbelastning med mange møder. 
I denne periode er det kun absolut nødvendige møder for at skåne kollegerne. 
Eleverne har fået kopimapper og det hjælper også.  
 
Hvordan tager vi højde for de personer der har det svært med IT og ikke er interesserede i at 
lære det? (Fokusområde) 
 

 
3. Status på A20-lokalaftaleforhandlingerne 

 
Heidi orienterede omkring forhandlingerne.  
Der har være forhandlinger i et forsøg på at få en lokal aftale. Det der har fyldt i starten, har væ-
ret forståelsen af A20.  
Der er endelig kommet mere reel gang i drøftelser om balancen imellem undervisning- individu-
el forberedelse.  
Kommunen skulle komme med udspil på modeller i dag. Desværre var det mere lyrisk hold-
ningstilkendegivelse og der var meget langt imellem de holdninger der blev fremlagt fra begge 
sider. Vi opfatter deres lyrik meget Lov409-agtigt ståsted i stedet for at gå ind i tankegangen i 
A20. Vi er uenige om betydning og behov for forberedelse og forståelsen af, hvad forberedelse 
egentlig består i. 
 
Hvad gør vi, når der ligger et resultat?  Inddragelse af faglig klub?  
 
Ekstraordinær generalforsamling blev drøftet som mulighed.  
 
A20 gælder også uden en lokal aftale. De centrale parter skal først indkaldes, hvis kommunen 
ikke vil samarbejde eller leve op til dele af A20. 
 
 

 
4. Forflyttelser 2021 

- 17-20 personer skal forflyttes fra Charlotteskolen til Fløng Skole.  
Er der frivillige forflyttelsesønsker? 
 
På Fløng er der endnu ikke taget stilling til forflyttelser. Louise afventer en ud-
melding fra ledelsen omkring hvor meget personale der kommer og fordelingen af 
timer.  
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Casper og Morten holdt møde det meste af fredagen, men der er ikke meldt noget 
ud endnu. 
 

Souschefen på Charlotte skolen har meldt ud, at det ser ud til at det passer med timer – 
Lærerne i spec/modtage klasserne har fået et valg mellem almen og special timer så de 
ikke kommer til Fløng og tager timer fra det personale, der er på Fløng. 
 
Casper er af Ellingsen blevet bedt om at indkalde til et møde med Morten og Heidi. Vi har 
jo ikke ressourceudmeldingerne endnu og der er nogle ting, der skal gå op før det hele 
kan falde på plads. Vi vil undgå at skabe en bølge af tvangsforflyttelser på Fløng Skole 
som følge af overflytninger fra Charlotteskolen. Det ville være urimeligt. 

 
 

5. Generalforsamling for Kreds 16 den 23/3/2021 kl. 16 (virtuelt) 
 
Det foreslås at vi kører det virtuelt, men der er et spørgsmål omkring hvad vi gør ved en evt. af-
stemning. Det er sendt til hovedstyrelsen og der afventes svar. 
 
Forslag:  
Hvis kredsstyrelsen er på sammen online og skolerne mødes i faglig klub og deltager på den 
 måde.   
 
Kunne man forestille sig at man i tilfælde af afstemning går i break out rooms og laver afstem-
ning. TR på de forskellige skoler tæller op og melder tilbage. – Det er dog svært at holde en 
hemmelig afstemning. 
 
Alternativt skal hovedstyrelsen udsætte alle generalforsamlinger til efter sommerferien.  
 

 
6. Meddelelser  

- Alice inviterer AMR – Casper inviterer TR til webinar om A20-skoleplan 
 
AMR er indkaldt til møde mandag d 1/2 
 
Alle TR er indkaldt til webinar d 16/2 omkring udfærdigelse af skoleplan.  

 
 

7. Evt. 
 
Pernille, Johannes og Ulrik er blevet færdige med TR uddanelsen – TILLYKKE  

 
 

Marie-Louise Roed Jørgensen/Heidi Yoma Rasmussen 
 
 


