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 Referat af KS-møde tirsdag den 1/2 2022 kl. 12.15 
På kredskontoret  

 
Tilstede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Falk Sidelmann og David Qvist 
Line Nykjær Larsen (Online), Marie Louise Roed Jørgensen, Jørgen Kjær Jensen,  
Lone Brandel, Ulrik Zeeberg, Claus Plenaa, Kristoffer Rømer, Mads Thranov, Pernille Estrup, 
Peter Schou, Tanja Spang Aaquist 
Afbud:  Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger (Husk at 

ajourføre farvel kollega 
listen) 
 
 

ORS: TRIO møde, holder fast i de fleste restriktioner indtil 
vinterferien. Valgfag fortsat aflyst. Flokimmunitet, når 150 
hos os har haft Covid-19? Besøg af arbejdstilsynet - pålæg om 
at modtage vejledning bl.a. MO-holdet.  
Mølleholm: De fleste syge elever og personale er ved at være 
tilbage. Ikke de store restriktioner, følger Ellingsens forældre-
brev. 
Torstorp: Ny pædagogisk leder ansat pr. 28/2, Anders Osbirk 
fra Virum. Mange smittede navnlig i indskolingen. Forældre 
skal fortsat hente og aflevere udenfor. ”Spiller ”Last man 
(uden Corona) standing” på lærerværelset. Kun 6 som ikke 
har været smittet. 
Tale-/Hørekonsulenter: Ansat centerchef pr. 1/3. Med på 
selvtestvognen. Fået lovning på 2 kontorer på ORS, når der er 
plads. Ikke plads til dem i Børne-/Kulturhus og Læringshus. 
Linie 10: Kristoffer har jo sagt op, giver lidt ledelsesrod.  50% 
lærere og elever smittet indenfor de seneste 12 uger. Fusi-
onsplaner ift. Ungdomsskolen, et efterskolelignende tilbud, 
ungdomsskolen en del af Campus. Linie 10 skal ikke ”Fremti-
dens Skole” Samarbejdet med ungdomsskolen ok, vil gerne. 1. 
ansættelsesudvalgsmøde, hvilken profil af leder ønsker vi? 
Reerslev: Corona på vej mod landsbyen. En kollega har svære 
senfølger. Har ikke fået anmeldt det som en arbejdsskade, 
skal anmeldes som arbejdsskade hurtigst muligt. Kollegaen 
bedes kontakte Alice. Problemer med at lægge 6. ferieuge, 
Kristoffer beder om noget sort på hvidt omkring 6. ferieuge. 
DQ: Det skal være ”en stor ting” for at leder kan afvise ønsket 
om feriens placering.  
Læringshuset: Afsluttet et par personalesager med fratrædel-
ser. Udskolingsdelen oplever en del elevkonflikter og ødelæg-
gelser af materiel/inventar. Gårdvagter springes over, slider. 
Stort lærerfravær pga. Corona. Administrativ genopretning 
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mht. opgaveoversigter, Jørgen fundet fejl og mangler, admini-
strativ leder og Jørgen sætter sig sammen. AF: Skrevet an-
meldelse til arbejdstilsynet. 
Fløng: Halveret sygefraværet ift. Sidste uge. Færdige med 
ombygninger. Udskiftning af rengøringspersonale har medført 
forringelse. Ny indskolingsleder (Lasse) og SFO-leder (?) star-
tet dd. Håb om mere ro i personale - og ledergruppen.  
Borger: 39 syge sidste uge. Svært at løse sidste uge. Færre 
syge nu, men stadig højt arbejdspres. Reminder om at anmel-
de smitte som arbejdsskade sendt ud. Kommende skoleår 
kommer en ekstra 0. kl., men pladsen mangler. Fremtid med 
4 spor bliver et pladsmæssigt uoverstigeligt problem. Mange-
årig kollega sagt op pga. tingenes tilstand i HTK og et godt 
tilbud fra en privatskole. Har sendt begrundelse til Ziegler og 
det har ført til en direktørreaktion (der sparkes nedad i orga-
nisationen). Line har clearet og vil bringe det op på kredskur-
set. Dårlig rengøring. 
Sengeløse: Corona fylder det hele pt. Ok stemning. 

2 Besøg på High Tech High 

-  

Forslag fra ledelsesside og konsulenter i Fremtidens Skole-
styregruppen om 60 x 3 lærerbesøg på High Tech Higt: Skulle 
efter sigende få gnisten tilbage omkring fremtidens skole. 60 
lærere om året, de næste 3 år. Rejsen betales af AP-Møller 
fonden.  Ca. 7 fra hver skole. Hvordan gør det en forskel for 
alle, dvs. også kollegaer som skal dække, mens kolleger er 
væk? Drøftelse. Gode råd i eftermiddag fra Borgerskolen ift. 
forudsætninger, oplevelse, løsning og positiv effekt for alle: 
FU og Borgerskolen (Louise og Trine) har møde i eftermiddag, 
med konsulenter og chefer. FU har brug for at tage tempera-
turen på, hvordan vi tror, vores kollegaer vil tage imod forsla-
get. 
Erfaringer fra Borgerskolen: Skolen gav timer til oplæg og 
bistand, da vores voldsomt begejstrede kollegaer kom tilbage 
sidst de var afsted. De har holdt oplæg, hjulpet til osv. Men de 
andre kolleger skal bruge deres egen forberedelsestid, som 
ikke direkte går på egne projekter/egen forberedelse, for at 
blive klædt på – det er problematisk. Blandet modtagelse i 
lærergruppen. Mange penge, kan de bruges bedre på lokale 
ideer/lokalt forankrede initiativer/ejerskab?  
Hvordan hænger finansieringen sammen, får lærere selv en 
aktie ift. at komme afsted?  
Pernille: Ikke godt at ”forgylde” den samme ”A-kæde” igen. 
Bedre med lokale indsatser. 
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Kristoffer: Hvis de kan finde penge til vikarer mv. er det fint, 
hvis det er de, der har lyst, der skal afsted og ikke ”de sæd-
vanlige”. Men det får nul effekt! 
Jørgen: Interne kurser virker bedre end ”konsulenttyper” og 
rejser. 
Claus: Hellere et par ugers kursus med Lene Tanggaard. Vi vil 
have uddannelse og længerevarende kurser med et efter-
spurgt indhold. 
Prøve i stedet at bygge op med ejerskab? Må ikke skabe nyt 
”topdown”-styret forløb. Vi har netop fået mange tilbagemel-
dinger om bedre lokal forankring på §-3-mødet 14/1.  
Lone: Bekymrende at A.P. Møller-midler er så centrale i HTK. 
Hvordan gavner det eleverne?  
Brug for fællesskab, solidaritet mm. Vil dette splitte mere end 
samle? Bruger skolen som reklamesøjle, dyrket via fondsmid-
ler. 
Pernille: Er High Tech High sammenlignelig med HTK skoler ift. 
økonomiske ressourcer? A og B hold? 
Legoskole-inspiration i stedet? 
Line: Anerkende at skoleudvikling tager tid, den skal finansie-
res af kommunekassen. High tech high kan ikke kopieres 1:1. 
Amerikansk kultur med mere liberalt forhold til erhvervsfi-
nansiering i skoler og mange ivrige bidragsydere. Kigge på 
undervisningstiden. 
Lytte til hvad VI efterlyser for at få projekt Fremtidens skole til 
at køre, f.eks. materialer og tid. Efterspørgsel på skolekonsu-
lenter til driftsbistand (til ledelse) i stedet for al fokus på FSK. 
Mads: Lyt dog til de lokale stemmer mht. at skabe arb.glæde 
via lokal forankring og skabelse – også tydeligt på §3-mødet. 
Lone: Spørg til CL/True North/Guadeloupe-udvekslingen – 
hvordan er den erfaring/indsats implementeret? Den er død. 
Ulrik: Positivt, at det er praksisnært. 
Spørg ISC: Hvad får I at vide, der foregår på skolerne i forbin-
delse med Fremtidens skole? Ved I, hvad lærerne efterly-
ser/ønsker? 
 

3 Kvartalsopgørelser (3 bilag) Nyt bilag i vidensbanken (Insite) Normberegning og opgørelse 
af præsteret arbejdstid ved til-/fratrædelser i løbet af året. 
Efter en opsigelse har skoleleder en måned til at få regnska-
bet i nul – ellers udbetales overtid med 50%.  
Vi regner i bruttotimer = 1924 t/år. I opgørelse medtages ferie 
derfor med 37 timer i uge 42, 8 m.fl. 
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4 Easy IQ (bilag 4a og 4b) Skulle være så fint og nemt. Lyder fornuftigt, men spørgs-
målstegn ved timingen. Hvilke(n) opgave går væk, når en ny 
kommer til? Kontakt til Roskilde kredsen, som sidste år skifte-
de fra noget skidt (Min Udd), men på trods af stor utilfreds-
hed med det eksisterende ikke oplevede en ubesværet proces 
– det tog tid. De er tilfredse med Easy IQ, men medlemmerne 
siger: Gør det ikke igen!  
Vi er ikke færdige med at lære Meebook. 
Mangler tid til at lægge forløb i IT allerede. Ro på – FSK i fokua 
– ikke flere simultane tiltag. 
CC har eksperimenteret med at flytte forløb fra Meebook til 
Easy IQ skoleportal - ret tidskrævende og ikke umiddelbart 
intuitivt. Ikke et kvalitetsmæssigt step-up.  
Vælg langtidsholdbare løsninger – vi har aldrig kontinuitet.  
Easy IQ deler automatisk med hele HTK – det må vi bede æn-
dret, hvis det skal være relevant. Nogle kolleger producerer 
forløb i fritid – de har ophavsret – skal de undlade at bruge 
Easy IQ professionelt? 
Behov for lang (1 års?) overgangsperiode. 
1:1 -intereret med Teams/Office 365 ���� 
God support og tilretningsønsker efterkommes hos Easy 
IQ ����  
Protest, hvis lukning af Meebook 1/8  
Heidi forventer, at der bliver lyttet. 

5 Meddelelser 

a) Prøver sommer 2022 
(bilag) 

b) Forflyttelsestidsplan (bi-
lag) 

c) Handleplan 2022 frem-
tidens sk. 

d) Kredskursus 11-
12/2/2022 

 

a) UV-ministeriet har udsendt ny prøvevejledning pga. 
Corona: Vejledning om lokal fleksibilitet ved folkesko-
lens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøvetermi-
nen maj-juni 2022. Alle ledelser forventes at imøde-
komme eksaminators ønske om tilpasset pen-
sum/udtræk mv. 

b) Forflyttelsesplan udarbejdet og godkendt.  
c) Formulere lokalt på skolerne. Vedtaget simpel model, 

konsulent har foreslået ny model m. øget kompleksi-
tet. Det har vi ikke behov for. Pointen var lokal drøf-
telse for medindflydelse på konkret facon med simpel 
skabelon. (forenkling – ikke bureaukrati) 

d) Alle 77 tilmeldte optaget. Ikke kræve frisk coronatest, 
men kredsen vil opfordre. CC afsøger i morgen mht. 
coronapas og eventuelle andre krav fra Frederiksdal. 

6 Generalforsamling 22/3/2022 
kl. 16.00 

GF22  
Lønpolitikgruppen og Arbejdsmiljøhandleplansudvalget har 
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Arbejdsgrupper:  
Lønpolitik, 
Arbejdsmiljøhandleplan,  
Udtalelser, 
Beretning 

lektie for: Læs handleplanen hhv. politikken (på hjemmesi-
den)  
Arb. Miljø: Alice, Claus, Louise, Ulrik, Line, Pernille 
Løn: CC, Tanja, Kristoffer, Mads, David, Lone 
Udtalelser:  Line foreslår ”Skolernes frisættelse: Hvad drøm-
mer vi om? Hvad frygter vi?” / Need to have / Nice to have / 
Expect to get… + de 4 forslag på tavlen. 
Beretning: Heidi - evt. hele FU? Ingen holdningstilkendegivel-
ser her. 

7 Evt. Intet  

 
 
 Ulrik Zeeberg / Heidi Yoma Rasmussen 
 TR Mølleholmskolen / kredsformand 


