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Referat af TR-møde tirsdag den 30. november 2021 kl. 12.15 
 
Tilstede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann, Line Larsen, Marie Louise Roed 
Jørgensen, Jørgen Kjær Jensen, Ulrik Zeeberg, Claus Plenaa, Kristoffer Rømer, Mads Thranov, Pernille 
Estrup 
Afbud: Peter Schou, Tanja Spang Aaquist, Kristoffer Vestergaard og David Qvist Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 
 
 

Borger: Coronapas: OK. Utilfredsstillende testkapa-
citet, 1 tester i 30 min til 120 ps er ikke tilstrække-
ligt. Hybridundervisning tages op på førstkom-
mende MED-møde og triomøde. Det gav ondt i ma-
ven at læse om forvaltningens holdning til hybrid-
undervisning. Folk er allerede vildt pressede, som 
berettet om på sidste møde – social kapitalgruppen 
har ekstra møder og ledelsen gør, hvad de kan. 
Ledig stilling i udskolingen – se opslag.  
2 covid-smittede kolleger med svære symptomer. 
 
Mølle: 4 testere – virker vist godt. 
 
Læringshuset: Enkelte covid-syge lærere og 1 pæd. 
Få elever med covid.  
Coronapas drøftet på MED i fredags: OK. Testkapa-
citet okay tirs+fredag. 
Hybridundervisning drøftes først fredag på trio-
møde. 
 
Sgl: Tror test fungerer OK. 
Covid-syge – kun to tilbage nu, men en del anden 
sygdom med fravær pt.  
Hybridundervisning har vi ikke drøftet endnu. 
 
Torst: En del sygdom, som ikke er Covid-19. Corona-
pas er OK for flertallet. Bobbel-opdelt skole og kaos. 
Test fungerer ikke pga. manglende struktur for læ-
rertestning. 
Hybridundervisning synes folk er en vanvittigt dårlig 
idé. 
 
Reerslev: En del sygdom, som ikke er Covid-19. Er 
drøftet på MED. Coronapas er OK. 
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ORS: Intet nyt. 
Fælles runde om hybridundervisning: Overkill – bør-
nene er hjemme en uge max. Utilfredshed, utryg-
hed og pissedårlig stemning hos medarbejderne. 
Det er til grin at sætte kamera til at pege på tavlen. 
Tror de, læreren står dér??? Skal vi have GoPro-ka-
mera med rundt på hovedet?? 

2 Corona – ny trepartsaftale Orientering om test i undervisningstiden, DP-ret til 
arbejdsgiver fra 1. dag og DP-ret til forældre, der li-
der løntab ved pasning af Corona-hjemsendte/syge 
børn op til og med 13 år. (max 10 dages DP) 

3 Orientering om Kommunevalg 21 Orientering 

4 Opgaveoversigter Drøftelse –: Kreds og kommune, vi har ikke fundet 
hinanden, men arbejder på det. Hovedforeningen 
involveret. Opgaveoversigt-eksempler udvalgt til 
behandling – de skal give godt overblik og mening. 

5 Status på indtastning af opgaveover-
sigter  
B) Status på opgørelse af præsteret ar-
bejdstid 1. kvartal: 

-Borger, -Mølle, -Sgl. Læringshuset er tastet (spør-
ger om det giver mening – det håber vi – dataind-
samling til brug for hovedforening og kredse) 
B) Borger: bruger fix&flex. Regneark for komplice-
ret. Vil blive udleveret til alle nu.  
Mølle: Har fået en opgørelse over tilstedeværelses-
tid, men ikke præsteret arbejdstid. 
Læringsh: Samtaler med >40 t/uge-lærere, men in-
gen opgørelse til den enkelte lærer. 
Sgl: Folk taster ikke ind, så hvordan skal leder lave 
en opgørelse? 
ORS: Ingen opgørelse udleveret, vi har været til 
samtaler, hvis vi har afleveret en optælling uopfor-
dret. 
Reerslev: OK, opgørelse er udleveret til tiden. 

6 Vidensindsamling ift. A20 § 3 stk.1 Et møde (i oktober – når vi ikke i år) med 
TR/ledere/kommune/kreds, hvor vi opnår fælles vi-
den om, hvordan man lokalt arbejder med kommu-
nens overordnede målsætninger samt erfa fra sko-
lerne, som kan have betydning for kommunens pri-
oritering af lærernes arbejdstid og de opgaver, som  
lærerne skal varetage det kommende skoleår. 

7 Meddelelser Nyt fra Styregruppen om Fremtidens Skole, som har 
haft besøg fra Sgl og på Borgerskolen. 
Orientering om medlemskursus. 
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8 Evt. Husk at få udsendt nyhedsbrev fra K16 til medlem-
merne på skolen. 
Var det en idé at lave et nyt 12-12-møde ala det vi 
havde med lederne på Kragerup Gods? Tænk over 
det. (Spontan tilslutning – der er økonomi i A20-
pulje). 
Kredsjulefrokost aflyst pga. corona ��� 

 
 
 

Heidi Yoma Rasmussen, kredsformand 
  


