
 
26.06.2020 

Referat TR møde den 23. juni 2020 kl. 13 
på kredskontoret 

 
Tilstede:  
 
Afbud: Kristoffer Rømer; Pernille Estrup, Claus Plenaa (for Claus mødte Søren Rahn Vastring) 
   
Gæster:  
 

Pkt. Emne Referat: 
1 Nyt fra skolerne 

 

• Status på skolerne og herunder 
fagfordeling 

• Nye kollegaer 
(Husk at ajourføre farvel kolle-
ga listen) 
 

Præsentation af nye tillidsrepræsentanter. Louise er 
ny TR på Fløng Skole, Anne-Marie er ny TR på Char-
lotteskolen. Peter Schou er tiltrådt TR som ny funkti-
on for uddannelsesvejlederne. 
 
Sengeløse Skole har ansat 2 helt nyuddannede lære-
re. De er ansat før lønforhandling med kredsen, hvil-
ket procedureaftalen siger vi skal. Tag snakken med 
ledelsen allerede når stillingen slås op. 
 
Lønforhandlingen skal være mellem ledelse og kreds. 
 
Der er forhandlet løn for uddannelsesvejlederne i 
samarbejde med Heidi. 
 
På Ole Rømer-Skolen har der været et par opsigelser, 
og et team der er blevet splittet. Der er sidste ansæt-
telsessamtaler onsdag den 24. juni. 
 
På Selsmosen laver man nye klasser.  
Der er en langtidssygemeldt medarbejder. 
 
Der er ansat 7 nye på Mølleholmskolen. Fagfordelin-
gen er på plads og opgaveoversigterne er næsten på 
plads. 
Der er TR-valg den 24. juni. 
 
Borgerskolen har ikke fagfordelingen på plads og skal 
ansætte rigtig mange nye. Der er samtaler den 24. 
juni for mellemtrinet. I indskolingen er der nogen, 
der er sprunget fra, og der er samtaler i næste uge. 
Gruppeordningen mangler også at falde på plads. Der 
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er ansat ny afdelingsleder i udskolingen. Et af de sto-
re problemer er presset på faglokalerne, da der er 
mange klasser. 
Der er ros til den nye skoleleder, godt samarbejde 
med TR og Kreds. 
 
På Hedehusene er fagfordelingen mere eller mindre 
på plads på nær i udskolingen, hvor der er en lærer, 
der er sprunget fra. 
Der er flere på vej ud. 
 
Opgaveoversigterne gennemgås, hvilket undrer fordi 
der er så mange ubekendte. 
Timetallet er 780 for alle ansatte. De sidste timer 
ønskes lagt som to-lærer-timer, da det ønskes, at der 
overgås helt til selvstyrende teams. 
 
Der er købt et skemasystem, Docendo, som er et 
andet end det kommunen ellers bruger. Skulle være 
mere visuelt/intuitivt. 
 
Al undervisning på Charlotteskolen/Hedehusene 
Skole skal overgå til projektorienteret undervisning. 
 
Samarbejdsgrundlaget forhandles nu, men skal tages 
op igen om ca. ½ år, så det kan tilpasses. 
 
Der er afholdt faglig klub og udarbejdet et skriv til 
ledelsen. Det har været en stor opgave at være TR. 
Casper (k16) har deltaget på den sidste faglige klub. 
 
På Charlotteskolen snakkes der samarbejdsgrundlag 
torsdag den 26. juni. Fagfordelingen er næsten på 
plads. Der er kommet udmelding om, at al undervis-
ning skal være projektorienteret. 
 
Det er ikke muligt at køre selvstyrende teams, da 
grupperne er for små. 
 
Der er afholdt møde med lederen fra Hedehusene 
omkring AKT-teamet. 
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Der er timelønnede og vikarer, der ikke har modtaget 
kontrakter. 
 
På Fløng Skole er fagfordelingen på plads, og der er 
ansat ny leder, Morten Visti Mortet. Der skal også 
ansattes ny SFO leder, men den ene kandidat, af de 
to, der gik videre, er sprunget fra. Der skal derfor 
indkaldes igen. Regner med 780 timers uv/år. 
 

2 Generalforsamling 2020 
 
Fordeling af praktiske opgaver mm. 

Start kl. 16.00 med spisning kl. 18.00. Er der noget vi 
mangler, må vi fortsætte efter spisning. 
 
Der er skriftlig beretning, der ligger på hjemmesiden, 
så derfor kan den mundtlige beretning gøres kort. 
 
Det er en valg-generalforsamling, så det kan tage tid. 
 
Det er vigtigt, at vi kan holde afstanden som Sund-
hedsmyndighederne anbefaler, men da det går under 
et politisk møde, kan vi godt være mere end 50 per-
soner. 
 
Der vil ikke komme nogle væsentlige ændringer i 
forhold til det, der er lagt ud, 
 
Praktiske opgaver – Lotte og Ulrik: 
Øl, vin, vand mv. 
 
Forberedelse – (Ingvar) og Tina 
Mikrofon, stativ og højttaler 
 
Kaffe – Louise og Johannes 
Kl. 14.30 
 
Sidste år var der lodtrækning. I år bliver det begræn-
set til 1 barregning og 1 gavekurv lige inden maden. 
TR må deltage i lodtrækningen. 
 

• Valg af dirigent 
• Beretning – tag vores arbejdsmiljø alvorligt – 

AF + Kristoffer 
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• Åbent brev til Byrådet – Line 
• Regnskab - Casper 

3 Meddelelser Der er lavet nyhedsbrev med bl.a. de nye regler for 
rejser og karantæne. 
Det er vigtigt at pointere, at man kan blive trukket i 
løn, hvis man rejser til et ikke godkendt land. 
 
Hvis der er en elev, der har rejst til et ikke godkendt 
land, skal eleven sendes hjem, og får ulovligt fravær i 
perioden. 

4 Eventuelt Medlemmerne skal mindes om, at der ikke er optjent 
løn til de 3 ferieuger, hvis man er nyansat. Man skal 
melde sig ledig og søge dagpenge. 
 
Farvel-kollega-listen skal opdateres – husk det! 

 
 

Louise Roed/Heidi Yoma Rasmussen 


