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Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 

 

 

 

Borgerskolen: 

Venter på retningslinjerne ifm. Corona fase 2 – hvor 

6.-10. klasse også skal til at møde fysisk i skole igen. 

Der er ikke plads nok, og der er brug for den fornød-

ne tid til at skaffe pavilloner. 

Der er stort fokus på arbejdsmiljøet i gruppeordnin-

gen. 

Skoleleder-ansættelsesudvalget er genetableret med 

fysisk møde. 

 

Charlotteskolen: 

Leder siger, de store elever skal møde fra 9-15. Det 

undrer TR og lærerne, at de skal tage så stor en 

mundfuld.  

Hundrede elever i hver blok med samme indgang 

m.v.  

Hvad gør vi med elever, der overtræder hygiejne- og 

adfærdsregler? 

 

Fløng Skole: 

Tillempet ”fuld skole” og forskudt tid samt blive i 

samme klasselokale.  

Afventer nye detaljeanvisninger. 

2 dansklærere søges til indskolingen. 2 toiletvogne er 

kasseret af Sundhedsplejersken. ”Vi har en plan! Fra 

leder”. 

 

Hedehusene Skole: 

6. – 9. klasser tilbage i normal skoledags længde. 

Lederne forventer et projekt. Der er møde onsdag for 

de tilbagevendende lærere. 

Der skal holdes TRIO-møder et par gange om ugen. 
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Og der skal være klarhed over, hvornår syge børn 

hjemsendes. 

Der er en ledig stilling i udskolingen (dansk og en-

gelsk). 

Vi har 2 kollegaer i risikogruppen. 

 

Ole Rømer-Skolen: 

Hvem gør hvad? 

Der er to ledige stillinger, den ene i dansk og biologi 

på 7. årgang. 

Fagfordelingen gik op i går. 

 

Reerslev Skole: 

Mangler plads og hænder. Børnehaveklasserne er i 

sognegården fra kl. 9-13. 

Efterspørger kommunal beslutning om at afholde 

skole, SFO og klub. 

Leder: Vi må ikke ændre åbne-/lukketid. 

 

Sengeløse Skole: 

Onsdag og torsdag skal udskolingslærerne være med 

til at planlægge deres fysiske tilbagevenden til sko-

len. 

Der er 2 opsigelser. 

Fagfordelingen begynder i morgen. 

Der har ikke været afholdt skole-hjem-samtaler i år, 

bortset fra ved nødvendige, særlige behov. 

 

Torstorp Skole: 

Afventer Undervisningsministeriets og forvaltningens 

beslutninger vedrørende genåbningen for 6. – 9. 

klasse (fase 2). 

Mødes torsdag og fredag. 

Fagfordelingen for næste skoleår er udskudt til næste 

uge. 

Vi har faglokaler, vi kan tage i brug.  

Regner kun med 3 dags-skole for de ældste klasse-

trin. 

9. klasse får noget, der minder om et prøveforløb. 

3 medarbejdere går på pension og 1 flytter. Det be-

rører Madkundskab, håndværk/design. 

Vi har travlt med de yngste trin . 
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Linie 10: 

Skriftlige prøver via nettet er gået fint. Dog glade for 

fysiske prøver ved genåbning. 

Har hørt, at eleverne på Borgerskolen kan være i 

Sprogskolens lokaler. (Line ved ikke præcist, hvor det 

matcher)? 

Der har været en fin fagfordelingsproces. 

 

Lotte: 

PPR-møde med Torben der mener, at kan de teste, 

kan de også undervise – så det gør de. 

 

Mølleholmskolen: 

Der var mandagsmøde om de stores tilbagevenden 

for alle udskolingslærerne.  

Der vil være fjernundervisning fra kl. 10-12 og skole 

fra kl. 13-15. 

I indskolingen forløber det okay bortset fra rengørin-

gen. Det tager vi op med Sundhedsplejersken i mor-

gen på vores TRIO-møde – plus skærm ved håndva-

ske. 

 

2 Periodeforhandlinger Orientering: Der er møde igen onsdag. 

3 Meddelelser Blandt andet TR-valg og spørgsmål om omfang af 

AMR og Sundhedsplejerskens samarbejde plus ekstra 

opgaver for AMR på skolen.  

Arbejdsskader der kan relateres til Covid19 skal an-

meldes. 

 

TR-valg kan realiseres nu, hvis der er lokalt behov af 

hensyn til fagfordelingen. 

Vilkår: Hjemmearbejdende kollegaer skal have mu-

lighed for at deltage via Teams, og kan stille op på 

mødet, holde valgoplæg, spørge m.v. 

 

Der skal meldes ud om evt. valgprocedure i tilfælde 

af flere kandidater. 

 

 

Borgerskolens sundhedsplejerske siger, det er ved at 
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være for meget. Skolelederen siger fra. 

På Torstorp Skole fungerer samarbejdet med sund-

hedsplejersken godt.  

På Fløng Skole er samarbejdet minimeret. 

På Hedehusene Skole er der stor tilfredshed. 

 

 

4 Evt. Intet 

 
Heidi Yoma Rasmussen 

 
Dirigent: Casper Christiansen   
Referent: Heidi 
Oprydning: Ingen da mødet foregik online  


