
 

   
  Dato: 15/11/2019 
TR-møde. 2019.11.05 
Tilstede: Mathias, Line, Alice, Christoffer, Casper, Heidi, Johannes, Pernille, Ulrik, Mads, Claus, Lotte, 
Kristoffer. 
 
Nyt fra skolerne (del 1). 
 
Sengeløse: Lidt højt sygefravær 
Reerslev: Lederevaluering – dilemma når manglende tillid får folk til ikke at svare  
 
Kl. 13-14 (12:30-13:35): Møde med hovedstyrelsekandidater. 
Kandidaterne (Anders Liltorp, Morten Refskov) fremlægger deres valgtale. Der stilles spørgsmål til kandi-
daterne. Efterfølgende fremlægger Heidi Jeanettes Sjøbergs valgmateriale. 
Hovedstyrelsesvalg. 
 
Det diskuteres hvem vi stiller, og hvem vi stemmer på.  
Vi stemmer om kredsstyrelsens holdning. Kredstyrelsen anbefaler derved, at der stemmes på Anders Lil-
torp og Jeanette Sjøberg. Der opfordres til at skrive sig på stillerlisterne (lagt frem) 
Valget foregår fra 21/11-3/12 kl 16. 
 
Nyt fra skolerne (del 2). 
 
Fløng skole: Sammenlægning af 6. årgang afstedkommer en del problemer – uro blandt elever+forældrene. 
Forældre har haft dialog med skolechefen. Skolelederen er kommet en del i vælten.  
Borgerskolen: Indskolingen er presset. Afdelingsledere ramt af sygdom, hvilket har skubbet til problema-
tikken. Faglig klub afholdt. 
Charlotteskolen: Meget hårdt ramt. Faglig klub hasteafholdt. Mange sygemeldinger, stressmeldinger og 
opsigelser. Sekretariatet og leder er sygemeldt og der er opsigelser.  
Hedehusene: Stemmer i med Charlotteskolen. Nye ansatte. Kommende faglig klub sammen med TR Ma-
thias fra Charlotteskolen. Tvangsoverflytter vendt tilbage efter alvorlig sygdom. 
Mølleholm: Tidligere AMR opsagt pga stresssygdom 
Torstorp. Presset pga forældre og elevsager. Uvarslet besøg fra Arbejdstilsynet.  
Tale-høre: Besøg fra arbejdstilsynet. Både Tale-høre og ISU blev bedt om at udtale sig yderligere. Ny leder. 
De er endeligt blevet fuldtallige. 
10´erne: intet nyt 
Ole Rømer: Én af de tvangsopsagte har fået en god aftale om forlængelse. En del lærere har forladt skolen 
til andre lokale skoler. Faglig klub afholdes på mandag. 
 
Forsøgsordning med modtage-elever i almenområdet. 
Punktet drøftes senere. 
 
Debatmøde d. 11/11 
 
Vi drøfter opbakning og promovering. 
 
Skolernes høringssvar til budget 2020 
Findes på HTK.dk 
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Aula: 
Der arbejdes på en plan B i kommunen (uge 8), da den enkelte medarbejder kan nægte at anvende sin per-
sonlige nem-id. DLF anbefaler at man ikke bruger sin private nem-id. 
 
Løntjek 
FU udsender datoer. 
 
Nyhedsbrev 
Overgår til næste møde. 
 
Meddelelser. Intet 
 
Evt. Intet 
 
TIL næste møde: 

a) Julefrokost 
b) Medlemsundersøgelse 
c) Generalforsamling 

 
REF: Johannes Bang/Heidi Yoma Rasmussen 


