
 

 

 

 

 

 

Heidi Yoma Rasmussen 

Kredsformand med ansvar for  

de kommunale forhandlinger. 

Kongresdelegeret 

Arbejdsmiljøansvarlig mv. 

Fællestillidsrepræsentant for lærere m.fl. 

 

 
 

Casper Christiansen 

Næstformand 

Kasserer 

Løntekniker 

Kursusansvarlig 
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Velkommen til Kreds 16 

David Qvist 

FU-medlem 

Kongresdelegeret 

Ansvarlig for IT og  

Sociale medier  

Sagsbehandler 

Valbyvej 4 

2630 Taastrup 

Kreds 16’s forretningsudvalg 

 

Mette Thorup 

FU-medlem 

Ansvarlig for pædagogiske for-

hold og presse/mediekontakt 

Sagsbehandler 

 



Kære nyansatte kollega! 

 

Tillykke med dit nye job og velkommen til DLF, Kreds 16. 

 

Kreds 16 er den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening og 

dækker Høje-Taastrup Kommune og for at være vores medlem er 

du ansat enten som lærer, børnehaveklasseleder, talehørekonsu-

lent eller skolepsykolog. 

  

Vi håber, du bliver glad for dit nye job, uanset om du er nyansat 

eller en kollega, der har valgt at skifte græsgang. 

Din lokale repræsentant for Danmarks Lærerforening er din til-

lidsrepræsentant som udover at være tillidsrepræsentant også er 

medlem af kredsstyrelsen i Kreds 16. 

 

Kreds 16 forhandler løn og arbejder for at skabe rammer om ar-

bejdet, der vil sikre dig et professionelt råderum, desværre har vi 

ikke en reel forhandlingsret på dette mere. Selvom der ikke er 

indgået arbejdstidsaftale eller fælles forståelsespapir mellem Hø-

je-Taastrup Kommune og Kreds 16 gør vi vores indflydelse gæl-

dende alle de steder, vi kan komme af sted med det. Byrådet ved-

tog i februar 2014 et Samarbejdsgrundlag for skolevæsenet. I et 

lægges understreges det flere steder, at god ledelse foregår i sam-

arbejde med medarbejderne og det lokale MED-udvalg. 

 

Vedlagt i denne mappe er bl.a. Kreds 16’s pædagogiske målsæt-

ning, som er vedtaget på en generalforsamling og som løbende 

revideres på generalforsamlingerne. Kredsstyrelsen udarbejder 

handleplaner for, hvordan kredsen kan leve op til den pædagogi-

ske målsætning. 

 

Årligt i september afholder Kreds 16 et døgnkursus fra fredag til 

lørdag, hvor alle medlemmer har mulighed for at søge optagelse. I 

år er kurset d. 22. september efter arbejdstid til d. 23. september 

klokken 16.00. Temaet varierer fra år til år, men det er altid fag-

politiske og/eller pædagogiske forhold vi har på plakaten. I år har 

vi inviteret Helle Hedegaard Hein til at holde foredraget ”Prima-

donnaledelse”. Derudover kan du være med til at debattere OK18 

med Morten Refskov, samt visioner om folkeskolen i Høje-

Taastrup med lokalpolitikere. Vi håber, du har lyst til at deltage 

og få en oplevelse sammen med kolleger. Fredag aften er i hyg-

gens tegn med god mad og masser af kollegialt samvær. Det er 

gratis at deltage, men du skal selv betale dine drikkevarer. 

 

Du er altid velkommen til at henvende dig til din tillidsrepræsen-

tant eller til kredskontoret, og vores indstilling er, at der findes 

ikke dumme spørgsmål, og intet problem er for lille at henvende 

sig til sin fagforening med. Du betaler kontingent for at få vores 

hjælp, når du har behov for det. 

 

Endnu en gang hjertelig velkommen. 

 

På vegne af kredsstyrelsen i Kreds 16 

 

 

Heidi Yoma Rasmussen 

Kredsformand 

 

 

Kontoret har åbent dagligt, og du kan komme i kontakt med os på 

016@dlf.org eller ved at ringe på 43 52 45 60 

 

Kontorets åbningstid er: 

mandag – fredag kl. 9-14, men du kan ofte træffe os udenfor de 

tidspunkter. 

 

 
 

Telefonen svares i åbningstiden af vores  

Kontorassistenter:  

 

      Henriette Heuser og Ditte Collaitz 

 

 

 

 

 

 

Du kan finde yderligere oplysninger på 

www.kreds16.dk 

mailto:016@dlf.org
http://www.kreds16.dk/

