
 
13. november 2018 

Referat af KS-møde tirsdag den 13. november 2018 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Til stede: KS 
 

Pkt. 
Emne Tilstede: FU, Torstorp, Charlotteskolen, Hedehusene,  Sengelø-

se, Selsmose, Borger, Lotte. 
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Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 

- Nye kolleger (Husk at 

ajourføre farvel kol-

lega listen) 

 

 

 

 

 

- Arbejdsmiljø for TR på skolerne er presset. Umuligt at 

nå alle opgaverne.  Alt for meget sygdom, stress, pro-

blemer med rekruttering, for dårlige vikarer, store ud-

fordringer med fremtidens skole, et par steder opleves 

udfordringer i samarbejdet med ledelsen.  

- Drøftelse af effekt af personaleudskiftn.: kulturbærende 

lærere forsvinder ikke uden tab for skole, klasse, elever, 

kolleger.    

- Pædagoger fra klubben træder ind i projekter uden ge-

vinst for elever/ kolleger, for de deltager ikke i forbere-

delse, planlægning mv. 

- En drøftelse af referat fra faglig klub på Hedehusene. En 

opfordring til faglig klub på Hedehusene til at indbyde 

FU til et opfølgende møde. Der opfordres at lave et fæl-

les skriv fra deltagende skoler i Følgegruppen. Heidi ta-

ler med skolechef og –direktør igen. Der er brug for af-

klaring: Hvorfor indkalde TR til samtale, hvis ikke for at 

undskylde? Øverste ledelse bør understrege, at det by-

des velkomment med kritik, undersøgelser og lignende, 

der bidrager til kvalitet fx i Autens’ opgavevaretagelse. 

2 Godkendelse af kommissori-

er fra udvalgene 

 

 

 

- Fremlæggelse af de tre udvalgs kommissorier 

- Med de foreslåede ændringer blev de vedtaget. 

3 Tilbagemelding fra kongres 

2018 

 

 

 

 

- Heidi og Casper orienterede fra kongressen 

 

4 Regnskab 

 

- Casper gennemgik nøje regnskabet 

- Kredsstyrelsen godkendte regnskabet. 
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5 Nyhedsbrev novem-

ber/december 

- Emner til kommende 

nyhedsbrev 

 

 

- En generel synliggørelse af kredsen arbejde   

- Kredsens generelle arbejde 

- besparelserne tærer på den konkrete hverdag for læ-

rerne/personalet. 

6 Meddelelser 

 

 

 

 

- Heidi orienterede om budget 2019-22, ISU-møde 7/11 

om budget, her skal vores bidrag om konsekvenser af 

tværgående besparelsers udmøntning (TVÆR 1+2) ind-

gå.  

- Meget uheldig ISC-proces vedr. (TVÆR 1+2), men Kred-

sen lykkedes med at aflevere høringssvar vedr. læse-

konsulent-funktionen, som foreslås nedlagt. 

- Casper (CC)orienterede om 6. ferieugeregler, man må 

ikke sætte regel over skøn (bilag blev udleveret)  

- CC: Ny ferielov: Eks.:Optjening  sept 2020 og afvikling 

okt 2020 

- CC: FAQ om undervisningstillæg for timer over 750 t/år. 

Opgaveoversigtens timer binder skolen på niveauet for 

uv-tillæg = løntilsagn. FU/TR tjekker, når de er ude på 

skolerne på løntjek. 

7 Evt. 

 

 

- Det forlyder, at der er medlemmer i Hedehusene som er 

interesserede i meningsdanneruddannelsen. 

- Der er problemer på nogle skoler med at tage barns 1. 

og 2. sygedag: Vurderes konkret. Kan inddrages ved 

særlige omstændigheder. 

8 Indtastning og arbejde med 

opgørelse af arbejdstid 

- De små skoler hjæl-

per de store skoler 

med indtastningen. 

- Husk opgaveoversig-

ter!!! 

- webapp.dlf.org/uvt2018 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Mads Thranov 

 
Dirigent: Claus   
Referent:  Mads 
Oprydning: Anne Kristine og Lotte  


