
 
16. januar 2018 

Referat af KS-møde tirsdag den 16. januar 2018 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede: Fraværende: Line, Kristoffer 
 

Pkt. Emne  

0 

DLF InSite (David) 
DLF InSite tilgås via stien: dlfinsite.dlf.org 

• Pr. 1/3 skal alle TR/AMR kunne tilgå siden og 
invitere medlemmer ind i ”faglige klubber” på 
platformen.  

• TR-udsendelser fra 2017 er lagt i platformens 
vidensbank og  

• TR-håndbogen kan tilgås fra InSite via et link i 
vidensbanken.  

• Fremover ligger mødeindkaldelser og tilhøren-
de bilag i InSite-kalenderen (øverst i vinduet).  

• Kredsens meddelelser og diverse andre bilag 
ligger i InSite under ”Min kreds” – ”TR i Dan-
marks Lærerforening Kreds 16” 
 – fx NYHEDSBREV fra K16 til medlemmerne 
(har du omdelt januars Nyhedsbrev?) 

1  
Nyt fra skolerne 
 
 
 
 

 
Hedehusene skole: Mangler lærere – biologilærer, det-
te går også ud over de øvrige opgaver, der skal løses. En 
oplevelse af at alt ting kører på bagkant. 
Fløng Skole: Det ser ud til at skolen har indhentet deres 
overførte underskud væsentligt tidligere end ellers 
udmeldt fra forvaltningen. De økonomiske styringsred-
skaber på skolen giver åbenbart ikke det overblik, som 
man ellers måtte have en forventning om. Mange er i 
forskellig grad stressramte pga. at den økonomiske 
skrue er strammet, heraf én opsagt pga. stresssyg-
domsfravær. 
Gadehave: besøg af arbejdstilsynet: varslet et påbud 
om for høje følelsesmæssige krav. 
Tale/høre konsulenter: der skal forhandles ny løn 
Torstorp Skole: har lærerstillinger vacante. Ledelsen 
sætter også pæd’er til at løse undervisningsopgaver. 
Charlotteskolen: dilemma: står med et læseprojekt: 
’læse løft’ uden en læsevejleder 
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Heidi opfordrer inderligt til at vores kolleger formulerer 
deres bekymringer og formidler til Institutions- og sko-
leudvalget (ISU), gerne via kredsstyrelsen.  
 ISU-formand, Kurt Schelbeck, udtrykte ønske om at 
være informeret, da ISU var på besøg sidste år.  
(Udvalgsarbejde tilknyttet opgaven: Hverdagens ople-
velser: Pernille) 
 

2 GF18 

- Valg 
- Tidsplan 
- Skolepolitisk 

målsætning 
- Emner til beret-

ning 
- Emner ti udtalel-

ser 
- Lønforhandlinger 

NB. TR/FU er på valg i marts lige år, med tiltræden 1/4. 

• Valg til forretningsudvalget. Forretningsudval-
get meddeler at de ønsker at genopstille. Skulle 
andre være interesseret i at opstille kan de 
meddele til kredsen og komme med i valgfolder 
– men kan også stille op uden varsel til GF. 

GF-Tidsplanen er bilag til dette møde (ligger i InSide-
kalender) 

• Det fælles folkeskoleideal i DLF er udsendt i fo-
reløbig version.  Kredsens egen skolepolitik er 
under revidering, startet på GF 2017. Hvad me-
ner vi i Kreds 16 er vigtige skolepolitiske mål-
sætninger?  således, at vi kan sætte dem i spil i 
forhold til egen kommune.  

• Vigtigt at den interne skolepolitisk-gruppe (Kri-
stoffer R., Lotte, Rikke og Mette) hurtigt kom-
mer med et oplæg til revidering af den skolepo-
litiske målsætning til KS. Claus og Alice vil gerne 
deltage i arbejdet i fald…  

• Heidi foreslår at Maiken (Albertslundkredsen) 
eller Vivian (Hvidovrekredsen) kan deltage på 
GF for at fortælle om arbejdet med DLF-
Folkeskoleidealet som del af et punkt m be-
handling af Kredsens skolepolitik. 

 
Input til ’beretningen’: 

• ”skolechefens forandringstempo/processen”, 
”hvad skal binde folkeskolen sammen ud over 
projekterne? hvorfor holder vi skole? hvad med 
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det vi har gjort hidtil?”,  
• hvordan hænger 4x10 ugers projekter sammen 

med Folkeskolelovs indhold og børns behov, 
modenhed og evner i forskellige aldre?”, ”ar-
bejdsliv i HTK”  

• Lønforhandlinger: lønforhandling mellem 
kreds16 og HTK, går ind for forhåndsaftaler 
ifølge lønpolitikken. HTK stiller med ny forhand-
lingsdelegation:2xdirektører, 2x chefer og en 
sekretær. K16’s forhandlingsdelegation: Fmd+2 
FU’er. Hovedforeningen kan deltage om nød-
vendigt. 

Vigtigt at huske skolelederne på, at de har pligt til at 
oplyse lærerkollegiet om, hvem der har fået hvilke til-
læg og beløb. 
Vigtigt vedr. kommende lønforhandlinger at TR’erne 
drøfter ønsket om solidarisk løn med deres skoleleder. 
Det drejer sig om minimum 14.000 00-kr. (= 18.856 i 
2018-kr.) plus et løntrin pr. medarbejder + diverse til-
lægs størrelse, som forhandles lokalt og individuelt. 

• Se januar-nyhedsbrev til medlemmerne – lagt 
på InSite januar 2018 af Heidi.  

• Forslag: Skulle vi tage punktet ’lønpolitikken’ 
på generalforsamlingen sammen med ’lønfor-
handling’? 

 
GF-tilknyttet Udvalgsarbejde: 

• Hverdagens oplevelser formidlet til ISU: Pernille 
• Skolepolitisk udvalg: Mette, Kristoffer, Claus, 

Lotte og Rikke 

GF-udtalelser: 
(tilknyttet udvalgsarbejde): 

• Arbejdsliv i HTK’s skolevæsen (rekrutteringsud-
fordring etc.): Alice, Søren, KV, AK 

• Forandringsprojekter i HTK: CC, Mathias, Mads, 
David 
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3 Medlemskursus i Tune eller 
ej? 

- Kredsstyrelsen skal 
tage stilling til om 
medlemskurset i 
2018 skal afholdes 
på Tune Kursuscen-
ter. 

Vedtaget at kurset skal afholdes i Tune. Vigtigt at vi lige 
efter det næstekommende medlemskursus beslutter, 
hvor det efterfølgende kursus afholdes. 
 

 
 

4 Kredsstyrelseskursus 

- Forslag til indhold 
- Tidspunkt for afhol-

delse i 2018 

Forslag til indhold:  

• OK18 og hvordan det skal udmøntes på skoler-
ne 

• anderledes samarbejdsøvelser 

Tidspunkt: forår 2018 
5 Tilbagemeldinger fra med-

lemsmøde d. 9/1 med ABC 
Medlemsmøde evalueret 

 
6 Meddelelser 

- Nyt fra OK18 
- Udvalgsarbejde frem 

mod GF18 
 

Heidi orienteret om OK18 
OK18 sættes på som punkt hver gang i kommende mdr. 
 
Udvalgsarbejde: 
Hverdagens oplevelser: Pernille 
Skolepolitisk udvalg: Mette, Kristoffer, Claus, Lotte og 
Rikke 
Arbejdsliv i HTK’s skolevæsen: Alice, Søren, KV, AK 
Forandringsprojekter i HTK: CC, Mathias, Mads, David 

 
7 Evt. Pernille: regler for TRvalg: §10 i Kreds16 vedtægter 

Casper: opdateret rejsediætregler 
 

8 Intro til nye TRere 

- Mathias, Søren og 
Kristoffer V mødes 
med David, Casper 
og Heidi 

 
 

Lukket fest  
 
 

9 Møde i gruppen for skolepo-
litisk målsætning 

- Skal revideres op til 
GF18 (forsættelse fra 

 
 

Vi hører nærmere på kommende KS-møde 30/1 
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GF17)  

 
Heidi Yoma Rasmussen / Rikke Groth Krumbach 

 
 
Dirigent: Pernille   
Referent: Rikke 
Oprydning: Kristoffer og Kristoffer 
 
  


