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13. januar 2016 

 

Referat af TR-møde tirsdag den 12. januar 2016 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen, 

Sven-Erik Dreisig, Kirsten Petersen, Birgitta Schou, Rikke Krumbach, Henrik Larsen, 

Kristoffer Rømer, David Qvist, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Jens Christian T. 

Rasmussen, Lotte Grell 

 

Dagsorden: Referat: 

1. De gode historier 

 
• Line Nykjær Larsens historie om opgaveoversigter og fælles mulig-

heder for forberedelse kan bruges i forbindelse med næste års plan-

lægning 

• Tidsregistrering: Fløng skole har positive erfaringer med tidsregistre-

ring. 

• Kristoffer Rømer og Jens Christian Rasmussen er på næste gang 

 

2. Drøftelse af HTK-

skolevæsenets om-

dømme 

Kort oplæg (HR) 

Gruppe-

mindmapping  

Fælles fremlæggelse 

 

 

• Tillidsrepræsentanterne blev fordelt i grupper og arbejdede med for-

slag til, hvordan man kan forbedre muligheden for at rekruttere og 

fastholde de lærere og børnehaveklasseledere, vi har brug for. 

• Det fælles mindmap blev samlet på www.padlet.com/qvist/Skole  

 

3. Kreds 16’s hørings-

svar på HTK’s ud-

viklingsstrategi – 

primært afsnittet om 

uddannelse 

 

• Tillidsrepræsentanterne kom med input til kredsens høringssvar 

• Tillidsrepræsentanterne sender deres kommentarer til forretningsud-

valget inden mandag d. 18. januar 2016. Forretningsudvalget laver 

derefter et høringssvar 

• Forretningsudvalget fremlægger deres forslag på SkoleKom til kom-

mentering 

 

4. Overgangsordning 

for formandsskifte 

 

• Heidi Yoma Rasmussen orienterede om forretningsudvalgets plan for 

formandsskifte: 

- Vibeke Lynge genopstiller ikke som formand til generalforsamlin-

gen 

- Vibeke Lynge fortsætter i en overgangsordning frem til 1. august 

2016 som fællestillidsrepræsentant. 

- Heidi Yoma Rasmussen stiller op som formand  

- Casper Christiansen stiller  op som kasserer 

- David Qvist stiller også op til FU 

- Vi formoder Mette genopstiller til FU, men har ikke vendt det med 

hende under hendes barselsorlov 

 

5. Status på lønfor-

handlingerne 

Vibeke Lynge orienterede om arbejdet med at danne et overblik over, 
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 hvor mange penge, der skal forhandles om. 

Strategien blev drøftet 

 

6. Meddelelser 

 

 

• Heidi Yoma Rasmussen huskede folk på spørge om at få en kvittering 

af arbejdsskadeanmeldelser til kredsen 

• Heidi Yoma Rasmussen efterlyser interesserede til en arbejdsmiljøpo-

litikarbejdsgruppe 

• Casper Christiansen opfordrede folk til at tage udgangspunkt i ny-

hedsbrevet til evt. faglige klubber. 

• Vibeke Lynge orienterede om de ekstra besparelser på det specialise-

rede børneområde. Herunder SektorMED’s høringssvar til konse-

kvenserne af besparelsesblokkene på BURC’s område. Det sendes ud 

på SkoleKom. 

 

7. Eventuelt • Husk at afholde TR valg i marts efter generalforsamlingen 

• Sven Erik Dreisig og Rikke Groth Krumbach kigger på vores TR-

valgfolder. 

 

 

Vibeke Lynge / David Qvist 


