
04/03/2022 
Referat af KS-møde tirsdag den 15/2 2022 

På kredskontoret  

Tilstede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Falk Sidelmann, David Qvist, 
Line Larsen, Marie Louise Roed Jørgensen, Jørgen Kjær Jensen, Ulrik Zeeberg, Kristoffer Rømer, Pernille 

Estrup, Lone Brandel

Afbud: Peter Schou, Tanja Spang Aaquist, Claus Plenaa, Mads Thranov Gæster: 

Pkt. Emne 
1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne
- Nye kolleger (Husk at ajourføre

farvel kollega-listen)

Fløng ansætter en ekstra leder (mellemtrin) 
Borgerskolen skal ansætte en ny mellemleder 

2 Evaluering af kredskursus Hvad skal vi gøre ved de deltagere der ikke dukker 
op til lørdagens program? (blev debatteret, og vi 
blev ikke enige) 
Fremadrettet skal man tage stilling til, om/hvem 
man vil dele værelse med.  

3 A-20 møde
(Hvordan går det med opgaveoversig-
ter og opgørelse af arbejdstid?)

Der er kommet nogle vigtige tilbagemeldinger med 
referatet fra §3-mødet.  
Ny aftale: Til Påske skal der være udleveret en brug-
bar opgaveoversigt, der overholder A20 §7 og en 
korrekt opgørelse af arbejdstiden til hver enkelt 
medarbejder, 1. frist var primo nov. 2021 og 2. frist 
er primo feb. 2022 (”kvartalsopgørelser”). 

4 Meddelelser: 
a) Easy IQ
b) 6. ferieuge
c) Barsel
d) Handleplaner Fremtidens skole
e) CRAFT

4. a: Orientering: Det er besluttet at udskyde nye
initiativer om Easy IQ til skoleår 23/24 – pilot-grup-
perne får lov at fortsætte.
4.b: Man må ikke sætte ”regel over skøn” i afgørel-
ser, heller ikke/slet ikke om medarbejders ferieøn-
sker vedr. 6. ferieuge (alle andre uger er tvangspla-
ceret for lærerne).
4.c: Husk at oprette et skyggeskema til dem der er
på barsel. Hvis man glemmer det kan det resultere i
ekstra mange arbejdstimer, når man starter på arb.
midt i et skoleår.



 Side 2 af 2 
 

e) Et kommunalt projekt, der er startet op uden vo-
res kendskab.  …hold øje med det på skolerne, der 
er politisk vedtaget. Kredsen beder om drøftelse i 
A20-gruppen (skolechef, skoleledernes lokale for-
mand Per Hovmand, 3 konsulenter og K16s FU) 

5 Generalforsamling (Arbejdsgrupper) Arbejde, drøftelse og ”lektier” til KS-møde 1/3, hvor 
GF indkaldes  
 

6 Evt. 
 

Er der nogen modtageklasselærere fra jeres skole, 
der skal inviteres med til et møde med ISU vedr. 
forholdene omk. modtageklasserne (også ”indsko-
lingsmodellen”, hvor man lægger sig op ad 
”Torstorps succes” med at integrere mo-elever di-
rekte i alm. klassen)? Drøftelse 
 
Er I bekendt med drøftelser på skolen/retningslinjer 
vedr. kærestepar, hvor den ene er TR? Sv.: NEJ 
 
Vi optager drøftelse vedr. involvering af lærerne 
ved skift at leverandører af undervisningsportaler – 
Fx Gyldendal/Clio/Alinea- skift, som sidst drøftet 
primo 2020, men det ”døde” under Corona og er 
først på vej til drøftelse nu. Orientering og kom-
mentarer 
 

 
 

Kristoffer Rømer / Heidi Yoma Rasmussen 


