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Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Genåbning af skolerne 

 
 

Indledningsvis info om at der er færre, der bliver 
testet på skolerne pt. samt opfordring til at lade 
sig teste – v. Heidi 
Borgerskolen: Der er ro på ift. corona. Skoleplanen 
er færdig, efter en god proces. Der er problemer i 
udskolingen. Arbejdstilsynet har været på be-
søg…ingen påbud. 
Charlotteskolen: En enkelt elev fra 7. klasse har 
været testet positiv inden Kr.H ferien, men har 
først oplyst dette til skolen efter ferien. Der har 
været en afskedigelsessag. En lærer lider af senføl-
ger ift. corona. Skoleplanen og fagfordelingen vol-
der besvær. Der er kommunikationsproblemer 
mellem ledelse og lærere. Der arbejdes på en af-
skedsfest for Charlotteskolen ifm. fusionen. Folk er 
gode til at lade sig coronateste. 
Fløng: Der er meget corona på skolen, ca. 16 børn 
og 3 personaler. En medarbejder har været syg 
over flere omgange og skal nu til samtale. Skolepla-
nen færdig. Den skal fremlægges for personalet i 
morgen. Folk er gode til at blive coronatestet 
Hedehusene Skole: Der har været 5 ansættelses-
samtaler til afdelingsledertjansen på udskolingen. 
Fagfordelingen er fornuftigt i gang. Der har været 1 
tilfælde af prøvesnyd til danskprøven, men sagen 
er landet uden videre bøvl. Fusionen fylder en del. 
Linie 10: Intet nyt ift. corona. Alle er gode til at 
lade sig teste. Prøvevejledningsperioden er i gang, 
hvilket har gjort genåbningen af skolen gnidnings-
fri. Skoleplanen er på plads. Fagfordelingen er på 
plads. 
Mølleholmskolen: Der har været en rolig og tryg 
genåbning. Hele 6. årgang og en 9. klasse er 
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hjemsendt pga. corona. Der har lige været fagfor-
delingsmøde og der er samarbejdsmøde i morgen, 
inkl. heltidstilbuddet. Skoleplan: Svært at blive helt 
konkrete - fx afvises tal i planen. E-klassen bliver 
lukket efter sommerferien, hvilket giver lidt usik-
kerhed for det berørte personale. Det går fint med 
at folk lader sig coronateste, over 200 tests på sko-
len i går ����. 
Ole Rømer Skolen: Det går OK med at folk lader sig 
coronateste. Skoleplanen er ikke helt færdig. Det 
har været en blandet proces med en del tovtræk-
keri. PCB-sagen på Selsmosen fylder meget. Sagen 
en behæftet med skandaler, og der er et stort øn-
ske om at de rette stilles til ansvar. En nyligt ansat 
afdelingsleder er blevet opsagt, hvilket har skabt 
frustrationer blandt skolens personale. 
Reerslev Skole: Skoleplanen er ikke klar. Der er en 
ny corona-mutation på skolen, hvilket har gjort, at 
mange er hjemme i testforløb. Der har lige været 3 
ansættelsessamtaler. Fagfordelingen er forsinket, 
da der skal ansættes nye lærere. 
Torstorp Skole: Der er forskellige udfordringer 
med at få eleverne til at lade sig coronateste. Der 
er ikke noget nyt ift. Corona. Genåbningen kræver 
meget arbejde og folk er tyndslidte i forvejen. Der 
skal ansættes mange matematiklærere, men der er 
langt mellem de gode ansøgninger.   
Tale-Tanja: Der er fokus på kontor/arbejdspladser, 
da der ikke er pladser nok på det nye rådhus – ét 
kontor fælles til eksterne ansatte (fremskudt soci-
alrådgiver/psyk/PPR-konsulenter) 
Sengeløse: Test-nedgang kan skyldes lang svartid 
hos de kommunale podere – så vil man hellere te-
stes et sted med hurtigt svar og aktivering af co-
ronapasset. 
 

2 Skoleplan 
- Fremtidens Skole 
- Fagfordeling og opgaveoversig-

ter 

Skoleplaner og fagfordeling blev behandlet under 
punkt 1 
 
 

3 Ikke-læreruddannede David gjorde os kloge på hvad §28.2 lærere er. 
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Hvordan ser det ud på din skole? 
Hvor mange §28.2 lærere er der ansat 
og hvad underviser de i? 

Alle bedes undersøge spørgsmålene under punktet 
og give kredsen besked ASAP. Vi skal i øvrigt lø-
bende holde styr på ikke-uddannede lærere.  
Mht. ikke-læreruddannede: ”Teach-first-uddan-
nede” bliver læreruddannede efter §28, når de er 
færdiguddannede. Udenlandske læreruddannelser 
skal godkendes hos Styrelsen for Forskning og Udd. 
Linjefagskompetencer: Skoleleder vurderer ”lig-
nende kompetencer” og afgør, om de tæller med. 
 

4 Meddelelser 

- SektorMED 

Heidi bad om kredsestyrelsens opbakning til at hun 
forsat er FTF-repræsentant i ISC-sektor-MED og i 
Hovedudvalget samt at Casper forsat er suppleant 
begge steder. Kredsen bakker enstemmigt op. 
En arbejdsgruppe i hovedudvalget er i gang med en 
revidering af MEDaftalen – orientering v. Heidi 

5 Evt. 
 

Line efterspørger et fysisk møde inden sommerfe-
rien. Vi holder øje med incidens-tallene. Beslut-
ning: Næste møde er fysisk møde på kredskonto-
ret, 1/6.  
Casper mindede om det åbne kredskursus 27-28/8 
på Frederiksdal og opfordrede alle til at reklamerer 
for det. Meld til kredsen hvis/når I ved hvor mange 
der deltager. 
Anne Marie beklagede, at hun ikke har fået skrevet 
referatet fra sidste møde endnu… hun giver natur-
ligvis kvajebajsere eller is næste gang vi ses ����.  

 
 

Kristoffer Vestergaard/Heidi Yoma Rasmussen 


