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24. oktober 2017 

Referat af TR-møde tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 12.15 på kredskontoret 

Til stede: Mathias, Casper, Anne Kristine, Kristoffer Vestergaard, Kristoffer Rømer, Rikke, Line, Mette, David, Claus, 

Alice, Pernille og Heidi. 

 

Pkt. Emne Referat 

1 De gode historier fra skolerne Borgerskolen forsøger at skabe ro til kerneopgaven. 

Linje 10´s elever er positive og velfungerende udover det 

sædvanlige. 

Heidi har oplevet, at forvaltningen begynder at forstå, at der er 

meget lidt forberedelse, og at enhver besparelse og nye tiltag 

vil påvirke forberedelsen negativt. 

2 Ny i Kreds 16’s kredsstyrelse Præsentation af alle 

Velkommen til Mathias fra Charlotteskolen og Kristoffer fra 

Linje 10. 

3 Kongres del 1: Lærerarbejdsliv, 
forberedende kursus mv. og del 2: 
OK18 – medlemmer vs 
forhandlertop i relation til OK-
kravopstilling og strategi 

Det blev vedtaget, at DLF skal have et folkeskoleideal, der kan 

være pejlemærke for DLF´s virke. 

Der har været arbejdet en del med at samle forbundsfæller. 

Det er lykkedes, og samtlige forbund for den offentlige sektor 

bakker op. Også Metal. 

Krav til OK18 blev drøftet. Vi vil have en forhandlet 

arbejdstidsaftale og krav er formelt at få det, andre har, så de 

andre kan se en grund til at bakke op. Det vil sige 

normalisering. Fx: Månedsnorm. Ved normalisering vil 

overarbejde i én måned skulle afspadseres i efterfølgende md. 

Det er vigtigt for kvalitet i undervisning og arbejdsforhold, at 

det ikke bare er forberedelsestiden, der afspadseres. 

Det betyder ikke, at der ikke vil blive stillet andre, mere 

konkrete krav i de reelle lønforhandlinger. Alle kredse har fx 

meldt tilbage om stort behov for at sikre forberedelsestid, 

maks uv-tid osv. 

Krav om uddannelsesfond faldt væk, men er blevet til 

periodeprojekt, der bliver arbejdet på videre m det. 

Der er bekymring for, at vi ikke får maks. på uv-tid eller ramme 

om forberedelsen. 
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Vil medlemmerne forstå budskabet og strategien? 

Det var i øvrigt en god formandstale. Det anbefales at deltage i 

kongres, særligt første dag. 

Stinusprisen blev overrakt til lærer, Mette Frederiksen, som 

har gjort et stort arbejde for at udbrede kendskabet til 

lærernes vilkår og folkeskolens tilstand. 

4 Budgetforlig HTK 12/10/2017 – følg 

link: 

https://www.htk.dk/Politik/Budget-
og-regnskab/Budget/Budget2018-
2021.aspx 

Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået 
budgetforlig i Høje-Taastrup Kommune. Her har man mod 
anbefaling fra samtlige medlemmer af medarbejderrådet 
vedtaget besparelser 400.000 kr. på psykologordningen for 
medarbejdere - nu bliver det reduceret til et krise-
psykologtilbud.  
Prisfremskrivningen er annulleret, hvilket betyder at der bliver 
færre penge til alle, besparelsen er 3,4 mio. kr. samlet. 
Der er en pulje på 1,6 mio., som skoler kan søge - det er pjat-
penge, der kan profilere politikere i et valgår i en evt. artikel, 
hvor man ikke omtaler besparelser på rammen gennem flere 
år. Som fx artikel om massiv satsning på it (70.000 til 
Borgerskolens IT/700.000 fra Borgerskolen i besparelser). 
 
Casper opfordrede til, at forfatte en artikel. Alice og Pernille 
tog opgaven. Udkast skal være klar til næste møde 14.11. 2017 
 

5 Kommunalvalg 2017/opsamling på 
paneldebat i Tune – hvor nåede 
gruppen til og hvad vil vi? (også 
afsat tid til generel åbent-
kredskursus-drøftelse) 

Casper viste Zieglers valgvideo, der fortæller, at livet skal være 
trygt, nemt og sjovt - og skolen skal være god - også i 
weekenden. 
 
Kredskursus:  
Evaluering: En del deltog ikke, fordi de ikke kunne overskue 
det, eller havde en anden aftale. (Ca. 1/3 af medlemmerne, der 
ikke deltog svarede). 
Deltagere overvejende tilfredse med indhold. Der skal være 
mere tid til, at almindelige medlemmer kan stille spørgsmål til 
politikerne. 
En runde:  
Der mangler overskud.  
Ikke her i efteråret, hvor vi har så travlt. Hvornår så? 
Der har været stor udskiftning (unge, nyuddannede, der 
kæmper for at overleve i hverdagen). 
Glade for indholdet, stoppe tidligere, mere underholdning. 
Nogle savnede muligheden for at komme med flere 
hverdagsberetninger fra skolens hverdag (pol.paneldebat). 
Underholdningen og øvrigt indhold var relevant. 
Folk med små børn har brug for at komme tidligere hjem 
lørdag. 
Kan man nøjes med at tilmelde sig arrangementerne? 
Efter jul tages planlægning af næste års kredskursus op på et 
kredsstyrelseskursus. 
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6 Danmark for Velfærd i Odense 4. 
oktober 2017 

Den 7. november er der et arrangement på Thorvaldsens Plads 
kl. 16.30, og man kan evt. deltage i et vælgermøde 
efterfølgende. 
 
FOA mødes på Høje-Taastrup st. kl. 14. Vi kan evt. følges 
derind med dem. 
 
Program skal være tydeligt og tidligt.  
Konkurrence: En kasse øl for dem med %-vis flest deltagere på 
Thorvaldsens Plads kl. 16.30. 
 
Heidi sender program og plakat rundt.  
Mette lægger wordfil ud. 
 
Hvad er ”Velfærd for virkeligheden”? i forhold til Danmark for 
Velfærd? 

7 Meddelelser Ingen 

8 Evt.  

* Søren og Mette i benlås 
(Herunder punkter til kommende 
møder) 

Lån ”Søren og Mette i benlås” ud på skolen. 
Regionalt TR-møde på mandag d. 30. kl. 17-19 Scandic Cph. 
TR-møde tirsdag 31/10 er afspadsering. 
 
Kan vi have et pkt., der ikke kun handler om gode historier? Fx: 
Uanmeldt besøg af leder. 
Et punkt, der kan give os et fingerpeg om, at der kan være 
tendenser i ledelsesstilen. (Nyt fra skolerne). 
 
Hvilke krav har kredsen til brug af trio flex? Hvis man bruger 
det - eller et andet tælledokument, så kan man dokumentere, 
at man evt. arbejder for meget. Uden dokumentation og 
rettidig dialog med ledelsen er det svært/umuligt at hjælpe. 
 
Husk at meddele, når kollegaer holder op - og hvor de flytter 
til. 
 
Der er generelt pres fra Per Aalbæk og HR på lederne vedr. 
sygefravær - udover 1-5-10-strategien – se HRportalen (HTK). 
 
Lederne kan kræve lægeerklæring fra første sygedag. 
 
Skoler med lavt sygefravær er ikke nødvendigvis skoler, der 
bruger bisse-greb. 

   

 

Heidi Yoma Rasmussen/Pernille Kepler 


