
 
1. juni 2021 

Referat af KS-møde tirsdag den 1. juni 2021 kl. 12.15 på Teams 
 

Tilstede: Line Larsen, Anne-Marie Andresen, Marie Louise Roed Jørgensen, Ulrik Zeeberg, Claus Plenaa, 
Kristoffer Rømer, Kristoffer Vestergaard, Mads Thranov, Pernille Estrup, Heidi Rasmussen, Casper 
Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist 

 
Afbud: Jørgen Kjær Jensen, Peter Schou og Tanja Spang Aaquist   Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra skolerne 

 
 
 
 

Reerslev skole:   
Skoleplan TR afventer stadig udspil fra skolelede-
ren. Der er endnu ikke afholdt samarbejdsmøde 
med personalegruppen om skoleplanen. 
Borgerskolen:  
TR sidder nu med i alle ansættelsesfora. 
Økonomien ser ikke for god ud, skolen kommer 
nok ud med et pænt minus. En del af underskudet 
er udgifter ifbm. Corona. 
Bedre trivsel efter der er fysisk fremmøde, der er 
bekymring for en efter Covid-19 stress reaktion? 
 
Mølleholmskolen:  
Rimeligt ro på, fagfordeling er næsten færdig, 
1.skemaudkast er sendt til gennemsyn. 
Skolebestyrelsen har inviteret sig selv til møde med 
borgmesteren og udvalgsformanden.  
 
Fløng skole:  
Har pt. 2-3 ledige stillinger. 
TR har indkaldt til faglig klub i forhold til samarbej-
det mellem ledelse og personalet i forhold til næ-
ste skoleår. 
 
Torstorp skole:  
En oplevelse af en ledelse der lukker sig om sig selv 
og glemmer baglandet (personalegruppen). De har 
lidt for travlt, med mange ting. 
Fagfordelingen er langt fra at være færdig. 
 
Ole Rømer- skolen:  
Sammenlægningen har givet mange, mange mø-
der. Skolelederen har fundet ud af, der er stort 
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behov for samarbejde. Det er ikke lige til at gen-
nemskue for TR, hvem der bliver taget med i be-
slutningerne og hvem der bliver hentet inspiration 
hos.  
Sammenlægningen giver også pladsproblemer i 
forhold til projekt ”HOPE”, manglende grupperum 
mm. Skolebestyrelsen på afd. Selsmosen har lavet 
et stort arbejde i forhold til klassebevarelse i afd. 
Selsmose og Gadehave. 
 
Charlotteskolen:  
TR oplever det er svært at navigere i feltet med 
sammenlægning, hvad sker der omkring ledelse. 
Der er nu 7 ledere ansat. Skoleplanen har været 
svær at arbejde i/med, da ledelsen taler udenom. 
Der er sygemeldinger med baggrund i stress i en 
klasse. 
Fagfordelingen er næsten færdig. 
 
Linje 10:  
Fagfordelingen er overstået. 
 
Sengeløse skole:  
Skoleplanen er næsten klar, fagfordelingen ditto. 
De sidste ansættelser er undervejs, men der er 
langt mellem de gode kvalificerede ansøgere. 
 
Alice:  
Der findes inspirationsmateriale ved BAF vedr. 
streesreaktioner efter krisesituationer, som f.eks. 
corona. 
 
Casper:  
Husk det er år 1 med skoleplan og A20, næste år er 
der mere erfaring og noget I/vi kan arbejde ud fra. 

2 Åbent medlemskursus – ny plan for 
kurset 
 
 

Gordon Ørskov Madsen kommer fredag 
Lene Tanggaard om lørdagen – ”Kreativitetsfrem-
mende undervisning” 

3 Orientering om møde med borgmeste-
ren 
 

Der blev orienteret om mødet hvor borgmesteren, 
direktøren og skolechef deltog. 
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4 Orientering om møde om ”Gearet til 
fremtiden” 
 
 

Orientering om arbejdet i FKS Hovedstaden Vest 
om ”Gearet til Fremtiden”. Hvordan kan samarbej-
det mellem kredsene styrkes/udvikles/geres til 
fremtiden. 
 

5 Meddelelser 
 
 

Medlemskonference – obs på der er ansøgning lige 
om lidt. 
Der er et nyhedsbrev på vej – ideer til andet en ori-
entering om ferieafholdelse. 
Kompetencedækningen på skolerne – dette tages 
op på næste møde. 
Skoleøkonomi: tages op på næste møde. 
 
 

6 Evt. 
 

Kursus i skolers økonomi kan udbydes kredsvis. CC 
tager sig af det.  
Befolkningsprognosen siger befolkningsvækst i 
kommunen og dermed også flere børn. 

 
 

Pernille Estrup / Casper Christiansen 


