29. maj 2018

Referat af TR-møde tirsdag den 29. maj 2018 kl. 12.15
på kredskontoret
Fraværende: Mads, Mathias (TR-sup deltog)
Pkt. Emne
1 Nyt fra skolerne
-

Husk – opdater skema til
til/afgang fra skolerne!

2 Skoleårets planlægning og fagfordeling
-

Hvor langt er og hvordan forgår
fagfordelingen?
Hvordan går arbejdet med det
lokale samarbejdsgrundlag?
Hvor mange omlagte uger planlægges der med?

Skolerunde, hvor TR orienterede.
Gadehaveskolen/ Selsmoseskolen har fået nyt navn
og hedder fremover ”Ole Rømer skolen”.
Gennemgang af TR-tid på de enkelte skoler.
Samarbejdsgrundlag, projektuger og omlagte uger:
Borger: Det er færdigt, 2x2 uger
Hedehusene: Næsten færdigt, 2x6 uger
Charlotte: Kommer senere
Gadehave: Er i gang, 0-3kl. 8x1, resten 2x5.
Reerslev: Er på vej, 2x2 +1
Mølleholmen: Er i gang, 2x2 uger
Fløng: Er i gang, 2x2 uger
10.kl: Er i gang, 1 uge
Torstorp: Færdigt, 2x2 projektuger, 2x2 faguger
Medlemmer på Sengeløse giver udtryk for at fagfordelingen har virket lukket, Mølleholmen og til dels
Torstorp. Borgerskolens fagfordeling er kørt bedre i
år. Åben 1. del på Charlotteskolen. På Reerslev kører
det rimeligt godt. Fløng skole har fået løst deres fagfordeling på en god måde.
1 til 1 samtaler på Gadegaveskolen, ligedan på Selsmoseskolen. Teamene fordeler timerne imellem sig
på torsdag på Gadehaveskolen. Hedehusene er i
gang.
Kredsen vil holde øje med opgaveoversigter i forhold
til timetal.

3 OK18
-

Status fra skolerne

FU deltager gerne i møderne i Faglig Klub om OK18.
Ekstraordinær kongres i DLF d. 7. juni. Kun kongresdelegerede og suppleanter deltager som udgangspunkt i kongressen.

4 Vold og trusler om vold – Samarbejdet
med AMR
-

Se bilag

Alice orienterede om, at lokalMED er forpligtet på at
arbejde med de 4 indsatsområder
1. Forebyggelse af forstuvninger og forstrækninger
2. 2 Forebyggelse af stress
3. Mindske sygefravær
4. Øget opmærksomhed omkring registrering af
mindre hændelser.
Der er desuden opmærksomhed på VOLD OG
TRUSLER og faldulykker.
Pas på med fastholdelse af elever. Undgå det!
Der blev drøftet idéer til, hvordan vi får et øget samarbejde med AMR!
Der laves evt. frikøb af AMR, FU drøfter dette
Heidi efterlyser ”Komfortometeret”. Charlotteskolen
undersøger om det ligger på skolen.

5 Kredsstyrelseskursus
-

Indhold på og forventninger til
kurset

Casper bad om input til indholdet på kredsstyrelseskurset i forhold til evt. eksterne foredragsholdere
mm.
Der blev drøftet
Den svære samtale med en kollega.
Magt og ansvar fx via MED
Gennemgang af MED-aftalen
Arbejde med og sparre på skolernes opgaveoversigter
Tr- rollen og arbejdsopgaver fx teamfacilitator m.fl.
Kortlægning af arbejdsopgaver i forhold til OK18 og
kommende arbejdstidsaftale
TRU i K16
Samarbejde med ISC
Brug af TR-møder. Evt arbejde sammen i mindre
grupper.
TR- samarbejdet med ledelserne
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6 Forplejning til TR/KS-møder
-

Punktet er sat på efter ønske fra
medlemmer af kredsstyrelsen

7 Udvalg
-

Fordeling af medlemmer i udvalgene

8 Meddelelser
-

Heidi orienterede

Ny start i HTK (HR)

David orienterede
Liste med udvalgsmedlemmer kommer på DLFInsite

Dialog med borgmesteren. Heidi og Alice orienterede.
David orienterede om DLFinsite.

9 Evt.
-

Herunder punkter til kommende
møder

Pernille orienterede om Motion og bevægelse på
Hedehusene skole
Heidi orienterede om §30 i Folkeskolelovens kap.4,
om at ansætte pædagoger til uuv. Læreren har ansvaret overfor fagrækken. Der er et formål med den
understøttende undervisning, som beskrives i Folkeskolelovens bemærkninger til L51 af 31.10.2013,
2.1.2 Understøttende undervisning. Bilag kommer på
DLFInsite
HTK budgetmateriale sendt ud.
HTK budget tages op på næste møde

Casper Christiansen / Anne Kristine Juul
Dirigent: Lotte
Referent: Anne Kristine
Oprydning: Mads og Claus
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