
 
10. september 2019 

Referat af KS-møde tirsdag den 10. september 2019 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Tilstede: Line Larsen, Mathias Hedegaard Nielsen,  Lisbeth Henriksen, Johannes Bang, Kristoffer Vester-
gaard ,  Rikke Krumbach, Claus Plenaa, Mads Thranov,  Ulrik Zeeberg, Lotte Grell, Heidi Rasmussen, 
Casper Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist 

Afbud: Kristoffer Rømer  Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 
- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 
 
 

 
Hedehusene: Frustrationer omkring kommunikatio-
nen mellem lederne. Tages op på faglig klub. 
Borgerskolen: Rygepolitik-høringssvar, ellers intet. 
Skal have ny suppleant, da den nuværende har sagt 
op. Line valgt til næstformand I MED. 
Ole Rømer-skolen: Møde om afdelingslederfunktio-
nen. Aftale om flydende tillæg. Livlig faglig klub med 
middag. 
Tale-hører konsulenter: To nye kollegaer. 
Fløng: Udgiftsstop. En opsigelse. Tildelt enkelt inte-
grationstimer til en elev efter lang kamp. 
Linje 10:  Intet 
Torstorp: Intet 
Mølleholmskolen: Intet 
 

2 Budget 2020 – årligt møde HU/ØU tirs 
17/9 
 

 
HU møder ØU om budget 2020 d. 17/9. Reminder om 
at fra den 23.9. til 25.10 kører budgethøringen på 
skolerne. 
 

3 Kredsstyrelsesinternat 7.-8-10 ”involve-
rende fagforening” (på den 24/9 TRUm. 
Rasmus 

 
Forslag til andre emner og aktiviteter: 
Socialt ryste-hinanden-sammen-arrangement, sa-
marbejdsøvelser etc.. 
Fisketur. 
Cases fra det virkelige TR-liv til diskussion.  
Disk-profil. 
 
På dag to skal vi begynde senere og tage senere hjem 
for at give plads til socialt arr. mandag aften. Bagkant 
er tirsdag kl.16.00. 
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4 Klar til kommisionen? Ny-start-
samarbejde, møde med Ziegler og co i 
eftermiddag om debatarrangement 
11/11. 

- Ekstraordinær kongres ons 5/2 
2020 og TR-stormøde i Odense 
17/12/2019! 

-  
- Temaaften 11/11: bud på 

spørgsmål til panelet og bud på 
opmærksomhed for arrange-
mentet. 

 
 
Forvaltningen er ærgerlig over spørgeskemaundersø-
gelsen og debatarrangement er der ikke opnået 
enighed om – vi prøver stadig – nyt møde giver for-
håbentlig afklaring. FU holder møde med dem senere 
i dag: d.10.9. 
 
Debatmødet d.11.11: 
Knud Romer har givet tilsagn om at komme. 
Jeanette Sjøberg kommer, Jeppe Søe kommer og 
sandsynligvis også Kurt Scheelsbeck. 
 
TR opfordres til at forberede spørgsmål til panelet… 
 
Ekstraordinær kongres: 
TR-stormøde 17.12. - dagen efter kommissionen 
kommer med deres rapport. 
Ekstraordinær kongres om kommissionens arbejde 
5.2. 2020. 
 

5 Kongres 1-3 okt. 2019 – bilag vedlagt  
Vi støtter, at kredsene selv vælger om de holder ge-
neralforsamlng hvert år eller hvert andet år. 
 
Vi støtter KLF’s forslag om at kredsene selv beslutter 
om kredsstyrelsen/FU og kongresdelegerede vælges 
for to, tre eller fire år. 
 
Stillingsnedgang på landsplan betyder nedgang i an-
tal medlemmer, hvilket kan blive en udfordring på 
sigt rent økonomisk (dette gælder også lokalt). 
 
Folkeskoleidealet er ifølge formanden blevet ”pisse 
godt”. 
 

6 Survey Ex. Spørgesskemaundersøgelsen 
i fuld gang. 

 
Der bliver udsendt en reminder til dem, der ikke har 
svaret. Senere får TR at vide, hvem der mangler at 
svare, og det forventes, at TR prikker til dem, der 
stadig mangler at svare. Ikke medlemmer kan få lov 



 Side 3 af 3 
 

til at svare ved henvendelse til TR og her give sin 
mailadresse. 
 
Svarprocenten er pt 33%. 
 

7 Meddelelser 

- Lønforhandlingerne på skolerne 
- Løntjek 
- UCL Stinus Mikkelsen spørger til 

kommuner med topstyring af 
skolevæsenet (2 kommuner skal 
vælges) 

 
Lønforhandling på Mølleholm og Torstorp.  
Kredsen mener: Samme kvalifikationer, samme løn - 
lige skal behandles lige.  
Der SKAL argumenteres for hvilke kvalifikationer der 
giver hvilken løn.  
Lønforhandlingerne går meget trægt et par steder.  
 
Løntjek i ugerne efter efterårsferien, ca.  43 og 44. I 
hører nærmere. 
 
UCL vil gerne tale med kreds 16. De har fået et ind-
tryk af, at Høje Taastrup kommune er meget topsty-
ret. 
 

8 Evt. Nyhedsbrev-stof: Ny ferielov, løntjek og lønforhand-
lingsresultater 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Claus Westergaard Plenaa 

 
Dirigent: Lisbeth   
Referent: Claus 
Oprydning: Line og Mathias  


