
 
13. juni 2017 

Referat af KS-møde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12.15 
på kredskontoret 

 
Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen og David Qvist 

Line Nykjær Larsen, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille Asbøll Kepler, Jens Christi-
an Tinghøj Rasmussen, Rikke Groth Krumbach, Kristoffer Rømer, Mads Thranov 

Afbud: Mette Thorup, Michael Blem Clausen, Claus Plenaa, Lotte Grell og Anne Kirstine Juul 
 

1.  De gode historier fra skolerne Linie10 har haft en problemfri fagfordeling. Kreds16 har fået 
en praktikant, som skal ansættes i fleksjob 
 

2.  Evaluering af mødet med ISU Godt positivt møde 
 

3.  Fagfordelingen på skolerne Linie10: godt overstået; en stilling i opslag, mange ansøgere. 
TR sat ned i TR-tid. 
 
Fløng: der er skruet op for undervisningstiden og ned på for-
beredelsestiden. TR er sat ned i TR-tid. Mangler kvalificerede 
ansøgere til stillinger (2 fuldtid, en barselsvikar) 
 
Gadehave: mangler 6 stillinger besat 
 
Hedehusene: mangler 4-5 stillinger besat 
 
Mølleholm: ikke helt overblik endnu over stillinger. TR sat ned 
i TR-tid 
 
Borgerskolen: pt ingen ledige stillinger. TR sat op i uv-tid, men 
ikke ned i TR-tid (dvs. færre ’andre opgaver’) 
 
Reerslev: ingen ledige stillinger 
 
Sengeløse: TR sat ned i TR-tid 
 
Generelt: Nedsættelsen af TR-tiden drøftet 

4.  Samarbejdsgrundlag for sko-
lerne 

 

 Samarbejdsgrundlag modta-
get: 
Hedehusene, Gadehave, Bor-
ger og Torstorp 

Der opfordres til at sende samarbejdsgrundlaget til David til 
gennemsyn før vedtagelse i skolernes MED. 

5.  Konference om fremtidens 
skole i praksis d. 7. august 

Punktet drøftet.  
Bekymring for at konferencen tager 1 ½ arbejdsdag ud af den 
sparsomme forberedelsestid 
 

 Se Facebook opslag på Kred-
sens side d. 5. juni 

 



 Side 2 af 2 
 

6.  Inklusionsundersøgelsen Resultat af undersøgelsen gennemgået og data er klar til 
kredsstyrelsens videre brug. 

7.  Meddelelser  

 Åbent kredskursus 
 
Kommunikationsplatform 

Der sendes et ’save the date’ opslag ud, som skal sendes ud til 
alle medlemmer nu. 
DLF barsler med en uafhængig kommunikationsplatform (til 
erstatning for skolekom), som prøvekøres på tillidsrep fra 
september ´17. 
 
Dialogapp fra DLF drøftet kort. 
 
Bekymring for at TR ikke er selvskrevet i leder ansættelsesud-
valget på Charlotteskolen, Gadehaveskolen, Selsmoseskolen 
og Hedehusene Skole. 

8.  Evt.  

 
 

Heidi Yoma Rasmussen / Line Nykjær Larsen 
 


