
 
28. september 2021 

Referat af TR-møde tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.15  
 

Tilstede: Line Larsen, Marie Louise Roed Jørgensen, Jørgen Kjær Jensen, Kristoffer 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: Mads, Heidi, Casper, David, Tanja Gæster:  
Uden afbud: Peter 
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 
- Håndteringen af Coronarestrik-

tioner på skolerne 
- Antal Til- og afgang af ansatte 

(noteres med konkrete oplys-
ninger på farvelkollegalisten) 

Nyhedsbrev sendt ud om livestreaming af under-
visningen. GDPR regler? KL ser ikke noget problem, 
uenigheden fortsætter og K16 arbejder videre. 
 
Borgerskolen: Corona fylder ikke. Store udfordring 
at skolen er lagt ned af forkølelse. HR løftet pege-
finger pga. sygefravær. Kan ikke finde løsning på 
registrering af arbejdstid, tror ikke på de forskel-
lige skemaer. Nogen skoler hvor det er indskrevet i 
skoleplanen, at der ikke skal tidsregistreres? 
Torstorp 
Trioflex dur ikke.  
Alice: Møde i A20 udvalget, evaluere på A20 sam-
arbejdet. Endte med at snakke opgørelse af ar-
bejdstid. Fungerer ikke. Løsningen tidligst klar om 
en måned eller to. Forvaltningen ved, at de ikke 
kan slippe udenom tidsregistreringen.  
Docendo fungerer. 
Kun få lærere registrerer selv.  

2 Kongres 2021 
- Lønsikring 
- KS deltagelse i kongressen 
- Drøftelse af kongres bilag (fin-

des på kongresportalen) 
5.3 – Forslag om ændring af 
foreningens karensbestemmel-
ser 
7.1 – Forslag til kontingent for 
2022 og kontingentramme for 
2023 

 

Kongres d. 2.-4/11 
Forventning om at vi (TR) kigger forbi, Tivoli hotel 
ved Fisketorvet, f.eks. tirsdag d. 2. til formandens 
beretning. Skriftlig beretning foreligger. 
 
Principprogrammet: Strategi for fastholdelse af 
fraktion 4 medlemmmer.  
 
5.3 Forkortelse af karensperioden til 3 mdr. i ste-
det for 1 år.  
 
5.5. Ændring af fuldmagtsregler 
 
7.1. Øge kontingent med 10 kr. pr. aktivt medlem 
pr. måned. Fraktion 4 øges med 4 kr. Lærerstude-
rendes fastholdes. Hvorfor? Aktiver på omkring 
160 mio. kr.  
 



 Side 2 af 2 
 

Hvor i dagsordenen findes diskussionen om A20 og 
aftalens udmøntning i kommunerne? 
Formentlig Formandens beretning -også her Gea-
ret til fremtiden. 
Kongresmaterialer og information om de prakti-
ske forhold vil løbende blive lagt på kongrespor-
talen: 
https://my.eventbuizz.com/event/kongres-
2021 
E-mail: guest@dlf.org 
Kodeord: kongres 

3 Budget HTK - Høringssvar 
 

 

Meget gerne fremadrettet have punktet på inden 

vi skriver høringssvar på skolerne, så TR er bedre 

rustet inden. Tilpasse mødekalenderen til næste 

år. 

Isu02 diskuteret  - lokale høringssvar. 

 

4 Tidsregistreringsark – Kredsens udkast 
 

Skoleleder opgave 

Forventning om at vi sender excellarket ud? For så 

bliver det vores opgave. Nej. 

Skoleledere ikke talt med lærerne om tidsregistre-

ring.  

Tilføje sygedage i grønne vejledning. 

5 Meddelelser 
- A20 møde med ISC/HTK 

Fremadrettet lagt en møderække, med mange 

punkter til dagsorden. 

6.  Evt. 
- EasyIQ (DQ) 

EasyIQ afløse meebook. På Thorstorp pilotprojekt.  

Punktet fortsættes på næste møde. 

Sp.: frikøb af Uddvejl.TR. Sv.: ikke fast frikøb, men 

ad hoc. 

7. Tidsregistrering i database 
- Medbring opgaveoversigter 
- Se videoen inden mødet og op-

ret login inden mødet (Benyt 
den mailadresse du logger ind 
med i DLFinSite/medlemssyste-
met) 

Når vi måske, hos flere virker det tilsendte link 

ikke. 

 
                 Ulrik Zeeberg / Heidi Yoma Rasmussen  

https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2021
https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2021

