
 
9. april 2019 

Referat af KS-møde tirsdag den 9. april 2019 kl. 12.15 
på kredskontoret 

Tilstede: Line Larsen, Mathias Hedegaard Nielsen, Lisbeth Henriksen, Søren Vastring, Johannes Bang, 
Kristoffer Vestergaard, Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Claus Plenaa, Anne Kristine Juul, Heidi 
Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist 

Afbud: Lotte Grell, Mads Thranov  Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 

- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 

 

 

 

Mølle: Leder stopper 

Hedehusene: God stemning efter afslutning af 6-

ugers forløb 

Charlotteskolen: Fremtidsscenarier bliver taget godt 

imod… åbenhed omkring FS 

Torstorp: Ingen ro 

2 Generalforsamling 2019 

- Evaluering af GF19 

Godt lokale 

For sent at spise, måske spisning kl. 17-17.30 

Skriftlige beretning godt 

Måske kan generalforsamlingen starte tidligere kl. 

16, finder datoen hurtigt 

God generalforsamling,  

AMR-politikken endte lidt mærkeligt pga AMR og 

TR-suppleant. 

AMR måske for meget i detaljen 

TR-valget skal være afholdt før GF 

Gevinster var en god ide - lækre breaks 

Forslag 24.marts 2020, det er en valg GF 

3 Forflyttelser/afsked Lige nu er der ikke fundet plads til 3 BH-ledere disse 

er indstillet til afsked og 1 lærer (dansk,kristendom, 

læsevejleder) 

Arbejdsnedlæggelsen: der er ansat 9 stillinger efter 

aug.2018, ingen af dem er fyret. Det drejede sig om 

11 stillinger, men en er fyret for nylig, så er der 

frivillige aftrædelser 2 stk., 4 forflyttelser og 4 

fyringer.  

Alle mødte op kl. 7.30 og folk var rystede over hvem 

der var på listen. Folk kunne ikke arbejde…, derfor 

blev de siddende på lærerværelset. På den anden 

matrikel var det kl. 9.00 - 12.00. TR passede 

eleverne. 

Pressen blev informeret meget hurtigt…. 



 Side 2 af 2 
 

Brev til Flemming, ISU, om økonomien- her kommer 

svaret næste dag - men svaret er kryptisk…. 

De reelle økonomiske tal! Hvad er det??? 

Hvad er underskuddet? 

Er vi færdige med fyringerne? 

Der er 5 på barsel på Selsmosen, men der er 

fastansatte i stedet for dem! 

Kæmpeproblem under udgifter - konsulentløn 

60000 kr. Årsløn 720.000 kr. Taget af lærerløn???? 

Driftsbudgettet er på ca. 2,5 mill. 

True North 410.000kr.? 

Herefter var der en længere debat…… 

Husk at ved tvangsforflyttelser skal skolerne sørge 

for at være gode modtagere.  

4 Kommende arbejdstidskonference 

- Se bilag 

Fleksibilitet: 

Forberedelsesfaktor og en maks. UV-timetal. Dialog: 

Individuel forberedelse og fælles forberedelse: 

Vi arbejder videre næste gang: 

 

5 AMR-valg til sektorMED Indkaldt til valg torsdag d.25/4, AMR er indkaldt. 

 

6 Sygefraværssamtaler Udskydes til næste møde 

7 Meddelelser 

- Generelle lønstigninger  

FS skal gå i et stille og roligt tempo, min.2 x2 uger 

støtter politikerne op om. Måske til byrådsmødet. 

Casper orienterede om lønstigninger til BH 

klasselærere og fritvalgstillægget stiger 0,16 %. 

Husk I kan se artiklerne på kreds16s hjemmeside 

 

8 Evt.  

 
Heidi Yoma Rasmussen / Lisbeth Henriksen 

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


