
 
6. april 2021 

Referat af KS-møde tirsdag den 6. april 2021 kl. 12.15 på Teams 
 

Tilstede: Line Larsen, Anne-Marie Andresen, Marie Louise Roed Jørgensen, Jørgen Kjær Jensen, Kristof-
fer Vestergaard, Ulrik Zeeberg, Claus Plenaa, Kristoffer Rømer, Mads Thranov, Pernille Estrup, Tanja 
Spang Aaquist, Heidi Rasmussen, Casper Christiansen og Alice Sidelmann  

 
Afbud: Peter Schou og David Qvist Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 Intro nye TR 

TR-rollen og Kredsstyrelses-rollen blev gennemgået og drøftet. 

 

2 Nyt fra skolerne 
 

 Borgerskolen: 

1 enkelt smittet elev (i ferien) 

P.t. dårlig stemning blandt visse dele af personalet bl.a. grundet utryghed ved fysisk frem-

møde i gruppeordningen. 

Sengeløse Skole: 

Intet nyt. Ingen smittede. Ville være godt med fleksibel nedlukning. 

Charlotteskolen: 

Ingen nye tilfælde af smitte.  

Afdelingsleder stopper med udgangen af april.  

TR føler sig ikke ordentligt inddraget af ledelsen. 

Ole Rømer: 

Arbejdet med skoleplanen fortsætter. Ellers intet nyt. De mange omstillinger slider hårdt på 

personalet. 

Mølleholmskolen: 

Skoleplans-arbejdet udskudt grundet corona. Ikke nye smittetilfælde. AMR genvalgt.  

Torstorp: 

Skolen skal huse et ”mellemrum” til elever, der hverken trives i normaldelen eller blandt spe-

cialelever. Meget krævende ny opgave.  

Trætheden og den generelle frustration blandt personalet grundet omstillinger er udtalt.  

Reerslev Skole: 

Ingen nye smittetilfælde. 

Muligvis skal man sige farvel til en kollega grundet ressorucemangel.  

Linje 10: 

Træthed/frustration over nedlukning. 

Formentlig skal man af med en enkelt medarbejder ved skoleårets udgang. 

Hedehusene Skole: 

Intet nyt udover generel træthed over situationen. 

TR frustreret over ledelsens langsommelighed på flere punkter.  



 Side 2 af 2 
 

3 Evaluering af GF21  

 Der var desværre begrænset fremmøde. Vurderingen var, at det nok havde været mere kede-

ligt end ved en fysisk generalforsamling. Men det kunne næppe have været gjort anderle-

des/bedre under de nuværende betingelser. Teknikken fungerede upåklageligt.  

Mål næste år: Fysisk fremmøde. Mulighed for live streaming blev kort drøftet og tages op igen 

i januar 2022 

 

4 Skoleplan  

 Skabelonen er endnu ikke færdig forhandlet med modparten – men heller ikke afvist. Det vil 

være fint med en fælles skabelon i HTK. Udkastet til skabelonen er enstemmigt godkendt af 

Kredsstyrelsen. 

5 OK21  

 Mails med link til afstemningen er udsendt til alle medlemmer. Det tager meget kort tid at af-

give sin stemme og er nemt. Vi hjælper lærerne med at få stemt senest den 19/4. 

 

6 Meddelelser 

 

Der er en sag under opsejling i HU vedr. MED.  

Der er MED-kursus i oktober. 

Der er valg til AMR i sektorMED d. 15.4 kl. 11. Val-

get foregår virtuelt. AMR på skolerne skal have mu-

lighed for at deltage i valget. Nuværende AMR i 

sektorMED genopstiller. 

7 Evt. 

 

 

 
 

Jørgen Kjær Jensen / Casper Christiansen 


