
 
28. november 2017 

Referat af KS-møde tirsdag den 28. november 2017 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede: Casper, Mathias, Line, Alice, Mads, Kristoffer og Kristoffer, Claus, David, Pernille, Heidi, Lotte, 
Mette 

Fraværende: Rikke, Anne Kristine 
 

Pkt. Emne  
1 12.15 – 12.25 

Nyt fra skolerne 
Flere skoler oplever en tendens til at ledelserne har øget fokus 
på sygefravær og at håndteringen heraf skaber et pres i hver-
dagen. På en enkelt skole er dette pres særdeles udtalt. 
Et par skoler er pt presset af, at gode, ressourcestærke lærere 
har opsagt deres stillinger. 
På flere skoler er svarprocenten på APVen temmelig lav. På de 
få skoler, hvor svarprocenten er høj skyldes det en aktiv indsats 
fra ledelsen. 
Sammenlægningen af Selmosen og Gadehaven skaber en del 
forvirring og frustration. Dog anes positive, praktiske perspekti-
ver ved fusionen. 

2 12:25 – 13.00 
De kommende lønforhand-
linger 

FU oplyste at lokalaftaler om tillæg 5700+4500 kr. og skoleafta-
ler 4200 kr. hhv. 3400/3450 kr. ophører 31/7/2018. Derfor blev 
tilgangen til de kommende lønforhandlinger drøftet. 
Nuværende lokale lønmidler genanvendes t lærerløn, men for-
delingen skal forhandles.  Det er FUs oplæg, at der skal sørges 
for at alle får den samme andel af tillægskronerne. 
Det blev påpeget, at et fælles kollegialt fodslag (f.eks. en skri-
velse fra faglig klub til leder) kan være en måde at påvirke sko-
leledelserne i forbindelse forhandlingen. I forlængelse heraf 
blev det foreslået, at man kan synliggøre (ad frivillig vej), hvem 
der får hvilke tillæg på de forskellige skoler, f.eks en planche på 
lærerværelserne. 
Det anbefales at der afholdes faglig klub på alle skole vedrøren-
de de kommende lønforhandlinger.  
FU og TR skal indskærpe overfor skolelederne, at de har pligt til 
at informere lærerne omkring tildeling af lønmidler/tillæg. 

3 13.00 – 13.20 
TR og AMR samarbejdet 
 
 
 

FU har svært ved at skabe et tæt samarbejde med AMR’er og 
efterlyser derfor gode ideer hertil. 
Flere TR’er oplever også, at det er svært at øge samarbejdet 
med AMR. 
Følgende blev foreslået: 

• Temadag d 24/1 for TR, AMR og ledere i Brønden i 
Brøndby 

• Formand Heidi kan komme ud på skolerne og deltage i 
møder og holde oplæg  



 Side 2 af 2 
 

• AMR bliver TR suppleanter 
• AMR inviteres med til LP infomøde 
• Afsæt til at få startet et samarbejde kan findes i skoler-

nes fysiske rammer 

Det blev påpeget at AMR har en vigtig opgave i forbindelse med 
arbejdsopgaveoversigterne. 

4 13.20 – 13:35 
Samarbejde lærere og andet 
pædagogiskpersonale 

Generelt ønsker skolerne at samarbejde med pædagogerne. 
På nogle skoler er samarbejdet godt i gang og går rigtig godt. På 
andre skoler kører samarbejdet OK.  
På et par skoler er det svært at finde tid til at mødes med pæ-
dagogerne og samarbejdet mangler struktur og rammer. 

5 13.35 – 13.50 
Pause 

God ro og orden i pausen 

6 14.50 – 14.00 
Til og afgang fra skolerne 

FU lavede en optælling af tilgang og afgang fra de forskellige 
skoler 

7 14.00 – 14.15 
Høringssvar Nyt Bør-
ne/Kulturhus 

Pga. meget kort svarfrist har FU udarbejdet og afsendt hørings-
svar uden at TR har været ind over kredsens høringssvar. – FU 
fik tilgivelse og høringssvaret blev godkendt og anerkendt. 

8 14:15 – 14:35 
1 til 1 strategi og 21st centu-
ry skills 
 
 

Uddannelse af skolernes pædagogiske personale i brug af Office 
365 opleves som meget mangelfuld. 
Skolerne er pt nedprioriteret i kommunens IT-afdeling. 
FU opfordrer til opråb til kommunen via en bekymringsskrivel-
sesskabelon (kan findes på skolekom). Dette kan evt. gøres som 
en fællesskrivelse via faglig klub. 
Vi kan/bør også gøre opmærksom på problemet i pressen. 
FU har brug for en konkret liste over de oplevede IT-problemer. 
Der er fælles IT-dag for alle d 22/1-18 

9 14.35 – 14.45 
Meddelelser 
 

For meget udbetalt løn kræves ikke tilbagebetalt med tilbage-
virkende kraft med mindre man har været i ond, ond tro. 
Der er skærpet krav til at TR’s har styr på deres egen løn. 
FU har nydt at være på løntjekbesøg på de forskellige skoler. 

10 14.30 – 14.40 
Evt.  

Udenfor referat 

 
Dirigent: Reerslev   
Referent: Linie 10 
Oprydning: Mølleholm og Hedehusene   

  


