
 
29. november 2016 

Referat af KS-møde tirsdag den 22. november 2016 kl. 12.15 på kredskontoret 
 
Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Mette Thorup.  

Line Nykjær Larsen, Birgitta Schou, Jens Christian T. Rasmussen, Rikke Krumbach, Kristoffer 
Rømer, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud: Michael Blem, Alice Falk Sidelmann, Pernille Kepler, Claus Plenaa 
 
Pkt. Emne  

1.  De gode historier fra skolerne Line Nykjær Larsen: orienterede om at hun havde tilra-
net sig et FTF-kursus. 
Jens Rasmussen: God løntjekdag 
Anne Kristine Juul anbefalede et speeddatingarrange-
ment som supplement for faglig klub 
 

2.  Evaluering af KS-internat 
Mødekultur og roller på møderne. 
DISK-profil 
Det videre arbejde i KS mht. ind-
satsområder mm. 

 
FU: Der blev orienteret fra FU omkring den omtalte 
”tone” blandt FU-medlemmerne. De havde igen talt om 
det i FU, og kunne igen sige, at der ikke var noget om 
snakken.  
Generelt en positiv tilbagemelding om internatet både 
fagligt og socialt. På kommende FU-møder vil der arbej-
des med nogle af fokuspunkterne: OK18, SkoleKom, 
mødestruktur m.m. 
Yderligere mange ytringer og holdninger til mødestruk-
turen. 
 

3.  Evaluering af det regionale møde 
vedr. bilag 4 i Falconer Centret 
Spørgeskemaerne udsendt fra HTK 
op til mødet, gav ikke mulighed for 
at indhente data fra de enkelte 
skoler. 
FU foreslår, at Kreds 16 selv ud-
sender spørgsmålene til medlem-
merne vha. Kreds 16s ”Survey 
Monkey”, da vi har mulighed for at 
sortere efter skole og dermed et 
mere retvisende billede. 

 
 
Heidi Yoma Rasmussen orienterede: Spørgeskemaun-
dersøgelsen bliver udsendt igen af kredsen selv.  
Derudover blandede kommentarer, men begrænset 
udbytte af dagen.  

4.  Kredsens økonomi  
 I forbindelse med skimmelsvamp 

renoveringen har driften betalt 
regningerne for Særlig Fond(SF), 
som ejer huset. 
KS vil blive orienteret om regnskab 
for renoveringen og hvordan dette 
har påvirket Kreds 16s økonomi. 
Kredsstyrelsen skal bl.a. tage stil-

Casper Christiansen orienterede: FU’s- forslag: Særlig 
Fond låner penge af driften blev vedtaget. 
Regnskabet godkendt. 
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ling til hvad KS vil indstille til Gene-
ral forsamlingen, hvordan SF kan 
afdrage gælden til Kreds 16. 
Under dette punkt vil der også 
være budgetopfølgning. 
(se bilag vedr. budget) 
 

5.  Nyt fra skolerne  
 Hvad rør der sig på skolerne? 

Hvornår har I planer om næste 
Faglig Klub møde på skolerne? 

Der planlægges med fælles faglig klub (Selsmoseskolen 
og Gadehaveskolen) 8.december 
Henrik Torry Rasmussener tilbage som leder på 
Torstorp Skole. 
Forskellige orienterede fra skolerne. Bl.a. nye forslag til 
strukturen på faglige klubber. Derudover stor frustrati-
on over manglende ledelse på skolerne 
 

6.  Meddelelser  
 Udveksling af forhandlingsoplæg 

(Nyløn) 
Advisory Board 

Heidi Yoma Rasmussen orienterede: 
x Ny runde med forhandling vedr. nylønsmidler. 
x Vi skal fremover snakke om voldsomme elever, 

mange ytringer til punktet så det skal på dagsorden. 
x Husk pensionsberegninger for tjenestemænd. 

 
11.  Evt.  
 (Herunder punkter til kommende 

møder) 
OK18 udvalg 
Mediestrategi udvalg 

Punkter til kommende møder: - Voldsomme elever, 
hvad gør vi og hvad gør vi ikke?? 
x Julefrokost: Mads Thranov står for drikkevarer, 

Lotte Grell står for brød 
x Husk at kigge i Medarbejdernyt. 

 
12.  Registrering af UV-tid David Qvist tegnede og forklarede 

 Kort intro til indtastningsarbejdet. 
Resten af tiden bruges på indtast-
ningsopgaven. 
De mindre og små skoler hjælper 
de store skoler, når de er færdige 
med egen skole. 
Medbring Opgaveoversigter for 
egen skole og bærbar. 

 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Mads Thranov 


