
 
3. maj 2022 

Referat af KS-møde tirsdag den 3. maj 2022 kl. 12.15 i Kreds 16 
 

Tilstede: Marie - Louise, Line, Jørgen, Johannes, Dorthe, Natasja, Tanja, Casper, Heidi, David, Ulrik, Claus, 
Patrick  

 
Afbud: Helle  Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 

• Har I fået udleveret opgave-

oversigter? 

• Har de ansatte på jeres skole 

fået udleveret en oversigt over 

præsteret arbejdstid? 

Sengeløse: Opgaveoversigter er udleveret, 

men der er endnu ikke udleveret opgørelse 

af præsteret arbejdstid.  

 

Fløng Skole: Ledelsen har meddelt at hvis 

lærere/børnehaveklasseledere skal have et 

kompetenceløft/uddannelse forventes det 

at ledelsen betaler, men at medarbejderen 

selv ”betaler” timerne.  

Alle skal have 26 lektioner næste skoleår. 

 

Læringshuset: Alt er udleveret  

 

Reerslev: Lederen vil endnu ikke udlevere 

hverken opgaveoversigter eller opgørelse 

af præsteret arbejdstid. 

 

Torstorp skole: Der er ikke udleveret opga-

veoversigter og ledelsen meddeler at der 

ikke bliver lavet opgørelse af præsteretar-

bejdstid. 

 

Borgerskolen: opgaveoversigter bliver ud-

leveret.  

 

Mølleholmskolen:  Der er en tendens til at 

der bliver gået direkte til tjenstlige samta-

ler. 

Opmærksom på at medarbejderne skal 

vide, at det er vigtigt at have en bisidder 

med. 

NB!  

DLF har udgivet: 

”Når dit job er i fare” 
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”Den tjenstlige samtale” 

 

Opgaveoversigter for indeværende år er 

endnu ikke udleveret. 

2 Vedtagelse af forretningsorden 

 

Forretningsordenen vedtaget med få korrektur-

mæssigeændringer 

3 Drøftelse af forslag til mødekalender Gennemgået og godkendt 

4 Drøftelse af input fra medlemmerne og 

KS til foreningens inklusionstjekliste. 

• Hvilke faktorer skal der til for, at 

inklusionen kan lade sig gøre for 

eleverne? 

• Hvilke faktorer skal der til for, at 

inklusionen kan lade sig gøre for 

lærerne? 

Drøftelsen blev taget og resultaterne tages med i 

det videre arbejde i DLF. 

5 HTK budget spareforslag 2023-24 

 

 

Der skal spares 13 ½ million i kommende skoleår. 

 

Der er forslag på at spare på elevtransport.  

 

Fokus på kerneopgaven og at flest mulige skal 

være med til at løfte den. Fokus på de negative 

konsekvenser der kan være med øget undervis-

ningstimer ift. medarbejder der forlader HTK, 

stress mm. Kreds 16 peger på at der i ”krisetider” 

bør fokuseres på kerneopgaven og at besparelser  

hellere skal findes på fx vejledere og konsulenter. 

 

 

6 Fordeling af KS i faste udvalg  

(Arbejdsmiljø-, lønteknik-, og pædago-

giskudavlg) 

Prioritering af udvalg sendes på mail til 

016@dlf.org. Fordeling i udvalgene vil tage ud-

gangspunkt, men ingen er garanteret første valget. 

7 Meddelelser Ingen 

6 Evt. 

 

 

Det er kommet kalendere, som skal deles ud på 

skolerne ift. de medlemmer der har bestilt kalen-

der. 

 
 

Marie-Louise Roed / Casper Christiansen 

mailto:016@dlf.org

