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1. Nyt fra skolerne: 

Der drøftes primært Corona smittede og hjemsendelser. Nogle skoler oplever et godt 

informationsniveau andre oplever det modsatte. Ledige stillinger på Charlotteskolen, Borgerskolen, 

Sengeløse skole og Ole Rømer skolen.  

 

2. Modtagerklasser og DSA: 

Ministeriet har udsendt hyrdebrev. Der ønskes en afklaring af, om der bliver lavet en individuel 

vurdering af elevernes sproglige egenskaber. Er skolerne gode nok til at vurdere eleverne og leverer 

de tilsvarende undervisning til elevernes individuelle behov. 

 

Torstorp Skole modtager elever fra udlandet, og der bliver lavet særligt tilrettelagt undervisning 

hos dem et par timer om dagen. Resten af undervisningen foregår i klasserne. Elever der kommer 

fra andre skoler (som har været i landet få år) derimod er svære.  

Borgerskolen. Eleverne får særligt tilrettelagt undervisning (mere end minimum). Resten af tiden er 

de i klasserne.  

Charlotteskolen har særlige modtageklasser, der samler de store op. De yngre elever bliver trukket 

ud til særligt tilrettelagt undervisning. 

 

3. Coronahåndtering. 

Psykolog-ordning. Mulighed for, at lærerne kan visiteres til kommunalt psykologtilbud af leder. Der 

opleves skam og sygdomsangst blandt de ansatte i forbindelse med Corona-pandemien. Skolerne 

afholder udgifterne til behandlingen. 

Visir. Der er stor utilfredshed med standarden af de udlevered visir fra arbejdsgiver. De udleverede 

visirer er ikke behagelige at have på og passer ikke til alle. Det er ikke muligt at benytte briller bag 

visiret. Der er stor forskel fra skole til skole på, i hvor høj grad ansatte anvender visir. En del 

medarbejdere køber selv visir, da de gratis er ubehagelige at have på og sætter mærker i panden på 

folk. 

Tale-hørekonsulenterne skal anvende visir, og de skal yderligere anvende de af centeret uddelte 

visirer og følge retningslinjer for disse.  

Forvirring om fraværsregistrering i forbindelse med Covid19.  

Coronabetinget fravær bliver ikke talt med i den enkeltes sygfraværshistorik. 

Meddelelse om sygedagpenge i forbindelse med Covid19 følger et andet spor end det normale ved 

sygdom. Arbejdsgiver kan modtage sygedagpenge fra første fraværsdag og medarbejderen 

bekræfter sygefraværet selvom de konstateres ikke smittede. Da sygedagpengene udbetales til at 

dække det fravær der er i forbindelse med afklaring om smitte eller ej, dækkes der også selvom der 

ikke konstateres smitte. Tro og loveerklæring skrives under som skolens dokumentation på, at 

medarbejderen har været fraværende med begrundet mistanke om Covid19. 



 

4. Meddelelser: 

A20:  

Orientering om mødet mellem ISC, lederforening, HR og Kreds16. DLFs årshjul, A20, kommunens 

redegørelse overfor kreds og skoler ved f.eks. Fremtidens skoleprojekt er blevet diskuteret. Ved 

mødet i dag, skal resource-modellen diskuteres.  

Valgfagsprøve: 

Undervisningsministeren har meldt ud, at det er op til skoleleder på den enkelte skole om der skal 

afholdes prøve i valgfag. TR opfordres til at tage en drøftelse med de berørte lærere om dette samt 

tage det op med skoleleder. 

5. Evt. 

ISC har meldt ud om retningslinjer for hvor der skal foretages coronatest, der regnes for valide. Det 

er udelukkende de test, som gennemføres gennem coronaprover.dk der accepteres. 
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