
 
15. januar 2019 

Referat af TR-møde tirsdag den 15. januar 2019 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Tilstede: Line Larsen, Steen Svanholm, Lisbeth Henriksen, Søren Vastring, Pernille Kepler, Kristoffer Ve-
stergaard (kommer 13.30), Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Claus Plenaa, Mads Thranov,  Anne 
Kristine Juul, Lotte Grell, Heidi Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist 

Afbud:  Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 
 
 

 
10.kl mange barsler, de er ret pressede 
Ole Rømer: Aflyste leder-Tr møder, en stresset med-
arbejder har sagt op, Nyt: Hvordan og hvorfor? Kan vi 
finde en ramme som vi kan se os selv i? Fungerer 
OK. 
Fløng: Vi arbejder med Arbejdsmiljø - på lærermøde, 
spændende, 
Borger: Mange ud og mange ind – øv 
Sengeløse: Jens har sagt op – øv 
Torstrup: irriterende med den megen overtid - opsi-
gelse nu, derefter skal der ansættes 3, kommende 
barsler - Folk passer sig selv, er gået i hi, ønsker 
ekstra hænder til Fremtidens skole 
Mølleholm: Afdelingsstruktur skal ændres 0.-5., 6- 9., 
fokus på årg. teamsamarbejdet. Fokus på stressfore-
byggelse. 2-3 langtidssygemeldte med stress 
 
 

2 DLFs principprogram 

- Løn og organisationsudvalget 
står for punktet (Søren, Mads og 
Casper) 

DLF’s principprogram – vores lokale grundlov. En lang 
proces ligger bag udformningen. Udtryk for DLF’s 
værdier samt langsigtede mål. De principper vi efter-
stræber 
Udover principprogrammet har vi vedtægter samt 
professionsidealet -> 3 ben i alt. 
 
Principper: 

• Søge indflydelse 
• Arbejde for bedre arbejdsvilkår samt uddan-

nelse for organisationsvalgte 
• Udføre arbejde i overensstemmelse med for-

eningspolitiske beslutninger 
• Attraktiv fagforening 
• Rekrutter både mænd og kvinder til organisa-

tionsarbejdet 
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• Lige mulighed for rådgivning og sagsbehand-
ling af høj kvalitet 

• Åben dialog med medlemmer ift. Principper-
ne 
Underpunkter til principprogrammet ses un-
der ’politikker’ 

Princippet kan læses her: https://www.dlf.org/om-
dlf/principprogram 
 
NB. Gennemgangen er en del af TR-uddannelsen. 

3 Whistleblowerordning i HTK Byrådet har bedt om at en sådan ordning bliver taget 
op til genovervejelse. Sidst ordningen blev bragt op 
til diskussion var i 2011 – tiden er en anden i dag. For 
og imod drøftes. Generel tilslutning til ideen i Kreds 
16. 

4 Planlægning af møde med ISU Møde den 12/3 Invitation er sendt. Tema til drøftel-
se: uro i folkeskolen samt rangplacering af folkesko-
len 

5 Generalforsamling 2019 Arbejdsplan blev godt. 
På næste møde 29/1(udvalgsmøde) tager udvalgene 
stilling til om/hvad udvalgene skal have med i for-
mandsberetningen. Generelt overvejer de enkelte 
medlemmer muligt indhold til beretningen. 
Det drøftes, hvorvidt formandens beretning skal sen-
des ud som en skriftlig beretning samt følges op af en 
mundtlig beretning ’light’ 
Jeanett Sjøberg er dirigent 
Kreds 16 undersøger om general forsamlingen kan 
afholdes på Borgerskolen. 

6 Meddelelser Orientering 

7 Evt. Kredsudsendelse 108 samt kredsstyrelsesmøde af 
11/12 kan invitation til ”NY start” den 22/1 findes. 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Rikke Groth Krumbach 

 
Dirigent: Tale/Høre   
Referent: Mølleholmskolen 
Oprydning: Linie 10 og Reerslev skole  

https://www.dlf.org/om-dlf/principprogram
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