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Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Line Nykjær Larsen, Michael 
Blem, Birgitta Schou, Pernille Kepler, Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Mads Thranow, 
Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud: Jens Christian T. Rasmussen, Alice Falk Sidelmann, Kristoffer Rømer, Claus Plenaa og Mette 
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Pkt. Emne  

1.  ”Projekt Next”  
 Next som eksterne valgfagsudbydere – 

finansieret af skolerne. Skal sættes på 
MED på skolerne. 

Heidi Yoma Rasmussen orienterer kort om ”Projekt 
Next”. Emnet debatteres. Det understreges, at det er 
vigtigt, at TR som medlem i det lokale MED får sat 
punktet på dagsordenen, da det øjensynligt vil med-
føre en reduktion af lærere samt vil være svært at 
implementere i indeværende skoleår grundet skole-
årets planlægning. Det er et brud på vores MED afta-
ler, at det ikke er blevet drøftet lokalt, inden det er 
blevet vedtaget, samt det forhold at det kan koste 
stillinger og påvirker vores arbejdsforhold. Medie- og 
KV17udvalg arbejder videre med emnet. Fraværende 
TR skal kontakte kredsen for nærmere information. 
 

2.  DLF’s kursus i Professionel Kapital  
 Vi skal høre hvem, der ønsker at blive 

tilmeldt – husk, at du skal have drøftet 
det med din skole, inden du tilmelder! Se 
bilag og evt. mail på SkoleKom fra den 
20/01-2017 
 

Mølleholmskolen er interesseret i at deltage. 
 
 

3.  Lønforhandlinger på skolerne  
 Input til Heidi med jeres idéer. Hvis FU 

ikke får input fra jer, vil vi gå efter for-
længelse af nuværende tillæg. 
(Selsmoseskolen, tale/høre og Torstorp 
Skole er der styr på) 
 

Husk at meddele kredsen, hvis en fastansat kollega 
siger op, således kredsen kan have overblik over 
lokallønsmidlerne på de enkelte skoler. 

4.  Udrulning af 1:1-løsningen  
 Kort runde med status på udrulningen – 

går det efter planen? Bilag 
 

Se bilag med tidsplan for kommunikation samt ud-
rulning af 1:1-løsningen. Kontakt kredsen hvis der 
opstår udfordringer lokalt. 
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5.  Lederevalueringen  

 Har I hørt mere til den? Se evt. Heidis 
mail fra 2. februar 

Hedehusene Skole og Gadehaveskolen der er ingen 
tilbagemelding fra lederen. 

6.  Generalforsamling (GF)  
 Videre arbejde i udvalgene med forbere-

delse af udtalelser til GF 
Et arbejdspunkt hvor udvalgene arbejder videre med 
deres indspark til generalforsamlingen 
 

7.  Meddelelser  
 Rasmus Willig-arrangement i FTF (bilag) 

 
Undersøgelse om inklusion 
 
 
Åbent Medlemskursus flyttet til  
den 22. – 23. september 2017 i Tune 

Alle medlemmer kan deltage i Rasmus Willig arran-
gementet fra FTF 
Undersøgelsen af inklusion ønskes målrettet de læ-
rere der har inklusionselever. TR melder tilbage hvil-
ke lærere der er relevante. 
Åbent medlemskursus er rykket til 22.-23. septem-
ber 2017 Tune Kursuscenter. 
 
Der orienteres om ret til frihed ved speciallægebe-
søg. 
 
Tjenestemænds pensionsdepot reduceret m 50-300 
kr. - se SkoleKom 
 

8.  Eventuelt  
 Herunder punkter til kommende møder Problematisk evaluering af Ikke-uddannelsesparate 

(IUD)-projekt. Lærerne kan ikke genkende deres 
feedback. 
Borgenskolen har været på et FTF-kursus – ”TR som 
forandringsagent på arbejdspladsen”. Kurset kan 
anbefales. 
 
Kommende punkt: 
1:1-løsning 
Hvem har ansvaret, når ledelsen er ude af huset? 
OK-18-gruppens tilbagemelding (midtvejs) med 
spørgeskema-pilotprojekt fra Pernille Kepler 
Årsager til fravær må ikke være offentligt tilgængeli-
ge. Det må kun stå på Personale Intra – kunne for-
muleres meget kort: syg, fraværende, på kursus… 
Oplagt at drøfte på et MED-møde. 
(forflyttelser – tilføjet af HYR) 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Rikke Groth Krumbach 

 


