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Referat af kredsstyrelsesmøde i Kreds 16 
tirsdag den 2. marts 2021 
 
 
Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Falk Sidelmann, David Qvist, Per-
nille Estrup, Mads Thranov, Kristoffer L. Rømer, Ulrik Seeberg, Kristoffer Vestergaard, Tanja 
Spang Aaquist, Jørgen, Marie Louise Roed Jørgensen, Line Nykjær Larsen, Anne Marie Andresen 
 
Afbud: Claus Westergaard Plenaa 
 
 

1. Nyt fra/om skolerne – herunder Coronasituationen 
Sengeløse: 
 Intet nyt fra Sengeløse. 
Fløng:  

Ny viceskoleleder er ansat med start 1. august. Det meldes officielt ud i løbet af 
den kommende uge. 
Det forlyder at lærere skal teste lærere, da der er kommet mail ud til de ansatte. 
Der er tvivl om, hvordan det organiseres. 

Hedehusene:  
Der er TR-valg onsdag d. 3. marts og i næste uge er der planlagt fagligt klubmøde. 
Der har været indledende drøftelser om skoleplanen med Skolederen. Officielle 
møder med deltagelse af Charlotteskolen indledes fredag i næste uge. 
Coronatræthed spores hos elever og kolleger. 

             Reerslev: 
Fire hjemsendte medlemmer (nære kontakter) har givet anledning til debat med 
ledelsen om, hvorvidt der er tale om feriehindring. Leders vurdering er, at man jo 
godt kan holde ”noget” ferie. Dette er dog i kredsens optik ikke en mulighed. Se 
link nederst i punktet. 

             Torstorp Skole: 
Der er stille på skolen; man ser ikke hinanden.  
Lærerne er fordelt, så de enten har onlineundervisning eller fysisk undervisning.  
Mange lider af ”Coronakuller”.  

             Borgerskolen: 
Lærere tester lærere: Én lærer, som har nok at lave i forvejen, har meldt sig som 
poder. Det pointeres, at det ikke er meningen, at lærere skal bruges til dette, hvis 
de i øvrigt er fuldt beskæftigede. Se mere længere nede i punktet. 
Elevernes trivsel er for nedadgående, og lærerne er pressede. Ledelsen er også 
presset, idet det fra skolens/TR’s side vurderes, at der set i forhold til opgaverne 
mangler en leder. Dette er forvaltningen dog ikke enig i. 
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Der har været en voldsom episode i gruppeordningen. Episoden er udtryk for, at 
alle parter er pressede. 

               Linje 10: 
Det er efterhånden problematisk at nå at forberede eleverne til eksamen. 
Der har været valg til AMR med genvalg til den nuværende. 
Der skal for første gang i mange år spares. Det kommer sandsynligvis til at koste 
en medarbejder. Der er fagligt klubmøde med formandens deltagelse. 

             Mølleholmskolen: 
Skoleplansmøderække er på vej. 
Der er ingen Coronasmittede lige nu. 
Kollegernes trivsel er for nedadgående. 

              PPR(Tale-hørelærere): 
Tale-hørelærerne er på én matrikel om dagen og kan være lidt på rådhuset. Dette 
afføder kommentarer om, hvad de egentlig laver. 

Makkerordning er god; man kan få snakket om det hele. 
Der er udfordringer med at finde en ny AMR. 
Den konstituerede leder, er nu fastansat i stillingen. 
En ny tale-hørelærer startede i går, og der kommer én mere i næste måned. 

              
                Om testkorps: 

Hvis der skal være et testkorps, er det meningen at der findes podere for ek-
sempel de ny-ledige (Coronaledige) plus personale, der på grund af Corona ikke 
kan passe deres arbejde, men stadig er ansat i HTK. Det er ikke meningen, at 
nogen skal presses. 
Brevet fra Hovedudvalget har vel meget fokus på samfundssind, og Heidi Yoma 
Rasmussen og Lars Holte er kommet til at stå som afsendere, hvilket Heidi er 
ærgerlig over. 
Det understreges, at ingen forventer, at lærerne melder sig, hvis det arbejde, 
man almindeligvis laver, fortsat udføres. Der kan være tale om livreddere og 
andre i kommunen, hvis funktioner ikke er i spil lige nu pga. nedlukningen. 

 
2. Generalforsamling den 23. marts 2021 

Regnskab: 
Der er tre regnskaber: Driften af Kreds 16, Særlig fond og Aktivitetsfonden. 

Drift-regnskabet: 
- Udlån af lokaler har på grund af Corona ikke været en mulighed.  
- Farvel til tre sekretærer har i perioder betydet øgede løn- og følgeudgifter 
- F4 har ikke haft mulighed for at afholde deres sædvanlige arrangementer 

pga. Covid-19; de får mulighed for at holde flere i det nye budgetår. Pengene 
i posten ”øvrige kreditorer”. 

- Grundet folketingets beslutning om at hjælpe virksomhederne under Coro-
na. Har der ikke kunnet indbetales A-skat og AM-bidrag, derfor ser posten 
væsentligt større ud end normalt 
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Særlig Fond: 
- Der har været udført en gennemgang af byggesagkyndig i forbindelse med 

en vandskade i mellemgangen. Mellemgangen tages med, når der skal laves 
tag på mødelokalet. 

- Ejendomsskatten er udskudt ligesom A-skatten til først i 2021. 
 

                      Aktivitetsfonden: 
- Aktivitetsfonden skal bibeholde en hovedstol på 900.000 kr. Fonden har 

som udgangspunkt ”kun” udgifter og ”kun” indtægter fra udbytte fra inve-
steringsbeviser på 20.404 kr. Fonden skal som udgangspunkt hvile i sig selv. 

Aktivitetsfonden har som formål at:  

• I forbindelse med arbejdskonflikter i kredsen anbefalet af generalforsamlin-
gen, kredsstyrelsen eller hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. 

• Overdragelse til Danmarks Lærerforenings særlige fond. 
• Kontingentnedsættelse i Kreds 16. 

- Da generalforsamlingen på grund af Corona måtte flyttes til 30. juni, kunne 
den planlagte kontingentforhøjelse ikke gennemføres pr. 1. april. Aktivitets-
fonden har derfor dækket en midlertidig kontingentnedsættelse fra april – 
december 2020. Indtil kontingentet kunne stige pr. 1. januar 2021. 

 
Forslag til budget: 
- Der har været en medlemsfremgang. 
- Der budgetteres med, at udlån af lokaler igen bliver muligt efter sommerfe-

rien. 
- Styrelsesudgifterne dækker blandt andet over frikøb af tillidsvalgte. 

 
BUDGETTET BLEV GODKENDT af Kredsstyrelsen. 

 
Forslag til udtalelser: 

Da generalforsamlingen skal holdes online, er vurderingen, at det kan være 
svært at forholde sig til mange udtalelser. Dog ønskes der en udtalelse vedr. 
A20 og forsøget på at nå til enighed om en lokalaftale.  
 
Der laves et udkast til et åbent brev drøftes på kort møde tirsdag d. 9. marts.  
Pointer, der kan anvendes i det åbne brev: 
- Ånden fra A20 er ikke at finde i de lokale forhandlinger (samarbejde). Zieg-

ler har selv været med til at indgå aftalen, men stikker af fra den lokalt. Han 
bør være sig sit ansvar bevidst. 

- God skole laver man sammen med fagprofessionelle. 
- Hvad kan en lokalaftale. Det skal formuleres, så almindelige borgere kan for-

stå det. 
- Lokalaftalen er et signal om samarbejde; alle gøres medansvarlige for ar-

bejdsforholdene. 
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- Lokalaftalen skal sikre, at der ikke er en eneste, der får dårligere vilkår – 
selv om flertallet formentlig har rimelige vilkår. 

- Lokalaftalen skal være en sikring af indflydelse og højere trivsel hos såvel 
børn som ansatte. 

- Enighed om målet: Trivsel for børnene. 
- Høje-Taastrup Kommune skal være verdens bedste – også på dette punkt. 

             
            Eventuelle input til beretningen: 

Alle dele af beretningen er til debat. Hvis der laves en skriftlig beretning, kan 
den mundtlige gennemgang være kortere, og der skabes bedre mulighed for fri 
debat. Til fordel for en skriftlig beretning taler også, at figurerne, som viser for-
delingen af lokallønsmidler på de enkelte skoler, bedre kan formidles. 
 
DET BLEV BESLUTTET, AT DER SKAL VÆRE EN SKRIFTLIG BERETNING. 
 
I forhold til udkastet til Den skriftlige beretning er der følgende kommentarer: 
- Tal for konsulenterne skal ind i materialet. Konsulenterne har i øvrigt været 

ude af deres komfortzone i Coronaperioden, hvor de blandt andet har været 
vikarer i institutionerne. For meget små arbejdspladser er det svært at lave 
statistisk materiale, uden at det er nemt at gætte, hvem der får hvad. Derfor 
er Flønghuset udeladt. 

- Lokale tanker om udfordringer i forhandlingsfællesskabet skal ind i materia-
let med en anden vinkling end Gordons.  

- Sidste års personlige kant mangler. Heidis udfordring er dog, at passionen 
og motivationen er præcis den samme som sidste år. Kan det netop være en 
pointe, at vi står præcis samme sted? 

Konklusion: Der laves en skriftlig beretning, hvor en stor del af sidste års beret-
ning genbruges. Fokus holdes på, at folkeskolen skal være alles førstevalg, og 
det kræver inddragelse af fagprofessionelle. 

 
 
            Afvikling af generalforsamlingen: 

Mødet afholdes på Teams Mødet. Kredsen sender invitation ud med link til del-
tagelse og en opfordring til at melde sig til hos enten TR eller Kreds 16.  
Det er dog altid tilladt at deltage uden tilmelding. 
Skulle nogen ønske skriftlig afstemning, kan generalforsamlingen blevet su-
spenderet og afstemning iværksættes via enten Mentimeter eller Kahoot. 

 
3. OK21 

Overenskomsten er præcis, som man kunne forvente. Der er sikring af reallønnenog 
en forhøjelse af fritvalgstillægget. Derudover er der en lønforbedring til børnehave-
klasselærerne. 
  
DET BLEV ENSTEMMIGT VEDTAGET at Kredsstyrelsen anbefaler JA til OK21. 
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4. Meddelelser 
- Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen: Mind medlemmerne om at stemme; kun 

få har indtil nu stemt. På kredsens hjemmeside findes direkte link. Kredssty-
relsen anbefaler at medlemmerne stemmer på Pia Henriksen. 

- Der ligger på kredsens hjemmeside oversigt hvordan lokallønnen er fordelt 
på skolerne, denne kan bruges til oplæg på faglig klub til drøftelse af lokal-
løn. 

-  
5. Eventuelt 

- Lokalløn sættes på et kommende møde efter generalforsamlingen. 
- Der er møder om revision af byrådets samarbejdsgrundlag, hvor Kreds 

16(DLF), BUPL og PMF deltager. 
 
 
      Dirigent: Casper Christiansen 
      Referent: Anne Marie Andresen 
 
 
 


