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Referat af KS-møde tirsdag den 28. marts 2017 kl. 12.15 på kredskontoret 

 
Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Mette Thorup 

Michael Blem, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille Kepler, Jens Christian T. Ras-
mussen, Rikke Krumbach, Claus Plenaa, Mads Thranow, Kristoffer Rømer, Anne Kristine Juul 

Afbud: Casper Christiansen, David Qvist, Line Nykjær Larsen, Lotte Grell 

 
 
 Pkt.  Emne  Referat 

1.  Den gode historie  

2. Evaluering af generalforsamlingen den 
16. marts 2017 

Tilbagemeldinger fra de enkelte TR’ere. 
Budget og regnskab blev nævnt som for langtrukkent 
(for grundigt?) 
Godt med debat, men for lidt tid til at spisning. 
Hvis vi vil have debat om beretningen, er det en god 
ide, at der bliver sat overskrifter op på tavlen, som 
folk kan kommentere/spørge ind til. 
 

3. Planlægning af faglig klub møder om 
OK18 - møderække fastlægges (23/4-
19/5 2017) 

FU laver et skema, hvor TR booker tid til faglig klub-
møde. 
Hedehusene Skole 25/4 kl. 15.15 
Mølleholmskolen 24/4 kl. 15.10 
Fløng Skole 27/4 kl. 15.15 
Torstorp Skole 4/5 kl. 15.00 
Selsmoseskolen og Gadehaveskolen 10/5 kl. 16.30 
 

4.  Nyt om forflyttelser Der blev orienteret om, at der er en fejl i den pro-
cesplan, der er blevet sendt ud – besked til ansatte, 
der skal forflyttes skal først gives efter påske, da 
forflyttelsesmødet med Flemming Ellingsen, Jens 
Arnt og Heidi Yoma Rasmussen først er den 7. april 
2017, hvor der kan ske ændringer. 
Charlotteskolen og Mølleholmskolen har meldt ud, 
at forflyttelserne bliver meddelt mandag den 3. april 
2017, men det bliver nu lavet om. Skolechef formid-
ler dato-korrektionen. 
Debat om forflyttelsesproceduren generelt. 
 

5. TR- og AMR-undersøgelsesresultater Der blev mulighed for at kommentere på svarene i 
undersøgelsen. 
Der bliver sat et punkt på et fremtidigt møde, hvor 
samarbejdet – herunder tidspunkt for møder og 
samarbejdet mellem TR og AMR – i kredsstyrelsen 
kan debatteres. 
 



 Side 2 af 2 
 

6. Status 1:1 Der blev orienteret om situationen på forskellige 
skoler. 
 

7.  MED-inddragelse om næste års skole-
budget 

Der blev efterspurgt en tilbagemelding fra FU ang. 
de regler, der ligger for TR, MED og SB’s medinddra-
gelse/medindflydelse på skolernes budgetter. 
 

8.  Status vores medlemsundersøgelser 
(bilag 4 og Inklusion) 

David Qvist er i færd med at samle resultaterne. De 
kommer snarest ud til kredsstyrelsen. 
 

9. Meddelelser Heidi Yoma Rasmussen har været til OK18 konferen-
cen og har lagt klip på Facebook. 
 

10. Evt.  
 

11. OK18: nye input fra OK-konferencen 
Skolepol.: kigger på medlemmernes 
besvarelser fra GF 
KV18 og Mediegrp.: Ny KVstrategi og 
skitse til mediehappenings samt skitse 
til mødet med politikerne 23/9 
 

 

 Punkter til kommende møder: 1. Der bliver sat et punkt på et fremtidigt møde, 
hvor samarbejdet – herunder tidspunkt for mø-
der og samarbejdet mellem TR og AMR – i kreds-
styrelsen kan debatteres. 

2. Magtanvendelse i folkeskolen 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Michael Blem 


