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Referat af KS-møde tirsdag den 24. maj 2016 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 
Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Michael 

Blem, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille Kepler, Jens Christian T. Ras-
mussen, Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Claus Plenaa, Mads Thranow, Anne 
Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud: Mette Thorup, Line Nykjær Larsen 
 
Dagsorden: Referat: 
1. Den gode historie 

Punktet er åbent for 
de skoler/TR, der har 
en god historie vedr. 
samarbejde med le-
delsen mm. 
 
Historierne drøftes 
kort og vurderes i 
forhold til hvordan 
disse kan bruges stra-
tegisk. 
 
Formen på punktet 
”Den gode historie” 
drøftes kort. 
 

Lønforhandling er gennemført på to skoler: Linie 10 og Fløng Sko-
le, hvor lønmidlerne er blevet fordelt i tråd med Kreds 16’s lønpoli-
tik. 
 
 
 
 
Resultaterne kan bruges til de kommende lønforhandlinger. 
 
 
 
 
 
Der er enighed om, at punktet skal fortsætte. 

2. Høringssvar til 
”Skolestruktur Om-
råde Vest” 
Drøftelse af forslag til 
høringssvar. 
 
Overvej om der er 
punkter/områder, der 
skal indgå i hørings-
svaret. 
 

 
Forretningsudvalget arbejder videre med høringssvaret i overens-
stemmelse med forslag fra KS og sender ud på SkoleKom til kom-
mentering.  
 

3. Skolens samarbejds-
grundlag og opgave-
/fagfordeling 
Hvor langt er I kom-
met på de enkelte 
skoler med det lokale 
samarbejdsgrundlag? 

En skolerunde. 
Skolerne er ikke nået lige langt med det lokale samarbejdsgrundlag. 
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Hvordan går det med 
at inddrage pædago-
gerne m.fl. i arbejdet? 
Hvor mange lektioner 
skal en gennemsnits-
lærer undervise? 
Hvor mange uger og 
hvor meget tilstede-
værelse? 
Er der lærere, som 
skal danne relationer 
til mange klasser pga. 
ensidigt fokus på lin-
jefag? 
Mangler I lærere? 
Evaluering af forflyt-
telser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processen i år har været meget kritisabel. 
Efter forflyttelsesrunden er der lige pludselig opstået flere ledige 
stillinger samt fastansættelser. 
 

4. Læringsplatformen 
Meebook 

Det er ikke sikkert, at Meebook er den endelige læringsplatform. 
 
 

5. Velfærdsalliancen Godt arrangement, men der var plads til flere deltagere. 
 

6. Sundhedsstrategi Udgangspunktet er frivillighed, men det skal være legalt at tale om 
sundhed. 
Tages op i MED. 
 

7. Meddelelser Vibeke Lynge orienterede om HTK’s økonomiske situation. 
 

8. Eventuelt Mødeplan for 2016/2017 ønskes snart. 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Jens Christian Rasmussen 


