
 
15. juni 2021 

Referat af TR-møde tirsdag den 15. juni 2021 kl. 12.15 på Teams 
Tilstede: Line Larsen, Anne-Marie Andresen, Marie Louise Roed Jørgensen, Jørgen Kjær Jensen, Kristof-

fer Vestergaard, Ulrik Zeeberg, Claus Plenaa, Kristoffer Rømer, Mads Thranov, Pernille Estrup, Peter 
Schou, Tanja Spang Aaquist, Heidi Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist 

Afbud: Kristoffer Rømer, Anne-Marie Andresen Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 Skolerunde 

- Ved I om/hvordan man evt. 

vil benytte sig af de friheds-

grader der for nyligt er ind-

gået aftale om? (se bilag 1) 

 

 

Sengeløse: 

 Ansat 2,5 - den ene er tidligere vikar.  

I forhold til kortere skoledage har det har været 

billigere at have lærere end klubpædagoger og der-

for har man holdt fast i den lange skoledag.  

2x8 uger med projekt. 

Ole Rømer- skolen:  

Næsten færdig med fagfordeling. Laver et samar-

bejdsgrundlag som tilføjelse til skoleplan.  

Man har ikke nået at snakket så meget om den kor-

tere skoledag. Er ved at ansætte afdelingsleder. 

Opgaveoversigterne kan blive problematiske, da le-

deren endnu ikke har så meget overblik over øvrig 

tid, pausetid osv. 

Charlotteskolen:  

Svær fagfordeling med nogle knaster der ikke bli-

ver drøftet med lærerne.  

Et par personsager og opsigelser.  

Har ansat 2 nye 

K og F blokken har haft en sag omkring flytning. 

TR er presset. 

Borgerskolen:  

Ansat 2 barselsvikariater og 2 fastansættelser. Har 

betalt for reklame i forhold til ansøgninger og det 

har betalt sig. Der kommer muligvis en stilling 

mere. Der søges efter en souschef som har frist d. 

17/6. 

Fagfordelingen er stort set færdig og skemaer, 

samt opgaveoversigter er på vej.  

Skolecentret har haft aftalt et møde med skolebe-

styrelsen omkring pladsproblemer, men skolecen-

tret har meldt afbud til stor utilfredshed. 
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Mølleholmskolen:  

Skoleplan færdig og skal suppleres af samarbejds-

grundlag 

Onsdag er fast mødedag. 

Frihedsgrad er prioriteret med to lærer timer, men 

ikke nærmere defineret.  

2x 6 uger projekt, men der har ikke været samar-

bejde om handlingsplan. 

Skal ansætte en tysk lærer. 

Har problemer med tid i forhold til afgangsprø-

verne.  

Skolebestyrelsen har haft aftalt møde med Borg-

mesteren, skolechef og direktør, men det er blevet 

udskudt. 

Reerslev skole:  

Skoleplanen er endnu ikke færdig.  

Der skal ansættes en, men ellers er fagfordelingen 

faldet nogenlunde på plads.  

2x6 uger projekt. Der er ikke lavet handleplan sam-

men med TR. 

Skolen mister ekstremt mange elever lige nu. Lede-

ren er presset.  

Hedehusene skole: 

Har ansat to musiklærere og en ny bhkl. Leder. Der 

bliver slået yderligere tre stillinger op.  Der er en 

vis personaleudskiftning. 

Nærhedens skole er for lille inden den er taget i 

brug. 

Linie 10: 

Der ar rimelig ro på fagfordelingen og skoleplanen 

er færdig. 

Der er ikke drøftet noget omkring frihedsgraden.  

Torstorp skole:  

Frihedsgraden kan næsten ikke implementeres 

yderligere.  

Fagfordelingen og opgaveoversigter har mere væ-

ret en orientering end en drøftelse. Skemaer kom-

mer i løbet af næste uge. 

Et fælles projekt på 7 uger og et 6 ugers forløb ude 

på årgangene. Handleplanen er gennemgået for 

TR. 
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3 årgang skal lave en spørgeskemaundersøgelse fra 

SDU. 

Har en udfordring om forældres ønske om robot i 

undervisningen til elev der ikke kan møde fysisk 

frem. 

Fløng Skole:  

Har ansat tre nye (den ene var vikar) 

Fagfordeling stort set færdig og opgaveoversig-

terne skulle gerne komme slut næste uge.  

Konverterer alle usu/usub til to-voksen timer, med 

inddragelse af klubben.  

Elevplaners udformning tages op i faglig klub d. 

16/6 og er lagt ud til beslutning hos lærerne.  

2x7 projektuger og handleplan skal lige findes og 

gennemgås.  

2 Elev/pausetid og detaljeringsgrad på 
opgaveoversigt 
 
 
 

Pausetiden bør være omkring til 200-250 t. (elev-

pauser og rekreativ pause). Regnemodellen ligger 

på insite - Der skal være et realistisk bud på opga-

veoversigten.  

Spisepausen kan ikke tages fra forberedelsestiden. 

Alt tid skal være på opgaveoversigten.  

Opmærksomhed på at der kommer opgørelse af 

arbejdstiden mindst hver tredje måned.  

3 Mødeplan for kommende skoleår Forslaget er godkendt uden ændringer. 

4 Meddelelser 

- Åbenthus d. 13/8 

- Mulighed for at vende tilbage til 

”normal skoledag” fra d. 14/6 

Der skal bydes velkommen til nye medlemmer. Det 

bliver med Åbenthus d. 13/8 på Kredskontoret. 

I HU er det blevet diskuteret hvad der er relevant 

at tage op. Der arbejdes med større gennemsigtig-

hed. 

5 Evt. 

 

I uge 27-29 er der potentielt løntræk for nye kolle-

ger. De skal bruge evt. opsparet løn først.  

Ellers er der forskudsferie, som aftales med skolen. 

Husk at opgaveoversigterne skal være hos perso-

nale senest d. 27/6. 

 
 

Marie Louise Roed / Casper Christiansen 


