
 
20. september 2016 

 
Der er KS-møde tirsdag den 6. september 2016 kl. 12.15 

på kredskontoret 
 

Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Mette Thorup.  
Line Nykjær Larsen, Michael Blem, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille 
Kepler, Jens Christian T. Rasmussen, Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Katrine 
Honoré, Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud: Mads Thranow, Claus Plenaa. 
 
Pkt. Emne Referat 
1. De gode historier fra skolerne 

Linie 10 og? 
Linie 10 har oprettet en mentorordning for tidligere ele-
ver, hvor alle lærere har fået timer. 
 

2. LEGO og NærHeden 
a) Hvad ved vi om projektet 
b) Hvad er vores forventnin-

ger til den videre proces 

Heidi orienterede 

3. Orientering om FU-seminar  
 a) TR opgaver 

 
 
 
 

b) Kredskontoret 
 
 

c) FU 
 
 
 
 

d) Brug af Skolekom 

a) CC: Husk: Suppleant overtager jeres opgaver hvis I 
er forhindret.  
TR SKAL informere om til/fraflytninger. Tage kon-
takt til nye kolleger og brug samtalearket ved nye 
medlemmer.  

b) CC: Det er muligt at benytte kredskontoret til mø-
deaktivitet med medlemmer. Der er telefontid for 
medlemmer hver dag (se tider på hjemmeside) 

c) Lad være med at søge sagsbehandling i pauserne, 
aftal i stedet en tid over tlf. eller mail.. 
Meld ind på forhånd hvis I har punkter til dagsor-
den, hvis I gerne vil sige noget under et punkt – 
meld jer gerne på forhånd. 

d) Brug SkoleKom med omtanke! Brug 016@dlf.org 
ved fortrolige medlemsproblematikker. 
 

4. Forretningsorden for Kredsstyrel-
sen 

DQ: Orienterede om forretningsordenen. Ændringer blev 
fortaget og vedtaget. 
 

 Vi skal revidere og beslutte en 
forretningsorden for Kredsstyrel-
sens arbejde. Se bilag 
 

Se bilag… 

5. Nyt fra skolerne   
 a) Nye kolleger MT: Modtagelse af nye kolleger.. 

Der mangler ansættelsesbreve på flere skoler.. 

mailto:016@dlf.org


 

 Side 2 af 2 
 

6. Meddelelser  
 a) Møde med ØU 

b) Kredsstyrelsesseminar 
a) HR orienterede: god høringsproces med tidlig ind-

dragelse af ISC’s sektorudvalg 
Hørringssvar skal udarbejdes (stop salami-
metoden) før 23/9 

b) HR orienterede: 7. og 8./11 på Bautahøj. 
 

KONGRESS: tilmelding evt via sms til Mette T: 20734412 
Line, Rikke, Anne-Kristine. 
 

7.  Eventuelt  
 Herunder punkter til kommende 

møder 
¾ Lego-skoleprojektet/fusionsprocesserne hvordan 

går det? 
¾ Meebook 
¾ Høringssvar 
¾ DLF’s 0-6 års politik 
¾ Turbo-matematik (omfattende forberedelse og lil-

le tildeling af timer til den enkelte?) 
 

8. Fløng Skole, Charlotteskolen, 
Torstorp Skole og Reerslev Skole 
(øvrige skolers TR kan gå) 

 

 a) Hvordan går det med op-
gaveoversigterne? 

b) Samarbejdsgrundlag 

 

Heidi Yoma Rasmussen / Kristoffer Rømer 


