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7. september 2021 

Referat af TR-møde tirsdag den 7. september 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: Tanja, Jørgen,  Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 
- Håndteringen af Coronarestrikti-

oner på skolerne 

- Antal Til- og afgang af ansatte 
(noteres med konkrete oplysnin-
ger på farvelkollegalisten) 

Borgerskolen har ansat en afdelingsleder. 

Fløng skole har fundet mange fejl i opgaveoversig-
terne. De rettes og udleveres igen snart til med-
lemmerne (men ikke til TR). 

Mølleholm har fået en ny TR-suppleant og de kæm-
per stadig med byggerod i personalerummet. 

 

2 Opgaveoversigter 
TR medbringer opgaveoversigter, hvis de 
gældende versioner ikke er sendt til 
016@dlf.org 

Opfordring – sørg for at Kredsen har den seneste 
opgaveoversigt fra alle ansatte. 

3 Evaluering af kredskursus 
- Evaluering af det afholdte kursus 
- Drøftelse af kommende kursus d. 

11-12 februar 2022 
 

 

Bred enighed om at det var et godt program. Især 

Lene Tanggaard var god. 

 

Forslag til kommende kursus: 

Lene Tanggaard skal komme igen med nyt oplæg. 

Kommende kommunalvalg skal inddrages via debat. 

(ISU) 

 

4 Undervisning af hjemsendte elever  
(streaming af undervisningen) 

- Kronisk syge der modtager 
hjemmeundervisning 

- Undervisning af Coronarelatere-
de hjemsendte elever 

Se foreningens anbefalinger i kredsudsendelse 056. 

Der skal gives samtykke til Streaming, ellers skal 

Hovedforeningen inddrages.  

GPDR-regler brydes.  

Kredsen vil anbefale alle lærere der tvinges til både 

at undervise elever fysisk og at streame til andre 

hjemme om at tage kontakt til kredsen med det 
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samme. Dette meddeles kommunen. 

 

5 Meddelelser 
Alice har opsagt sin stilling på Fløng Skole 

Alice kan fortsætte som forretningsudvalgsmedlem 

på trods af jobskifte indtil valgperioden udløber. 

6.  Evt.  

 
 

Kristoffer Rømer / David Qvist 


