
 
 17. august 2021 

Referat af KS-møde tirsdag den 17. august 2021 kl. 12.15 
 

Tilstede: Line Larsen, Marie Louise Roed Jørgensen, Jørgen Kjær Jensen, Ulrik Zeeberg, Claus Plenaa, Kri-
stoffer Rømer, Kristoffer Vestergaard, Mads Thranov, Pernille Estrup, Peter Schou, Tanja Spang 
Aaquist, Heidi Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann og David Qvist 

 
Afbud:  Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Opgørelse af arbejdstid 

- kvartalsvis opgørelse skal udle-
veres til den ansatte 

 
 

Arbejdstiden SKAL opgøres – følg overenskomsten! 
Kredsens skema kan anvendes. 

2 Opgaveoversigterne 

-  udlevering til TR 
- konsekvensen for de skoler, 

der ikke udleverer til TR 

 

SKAL udleveres til TR ifølge Rammeaftalen om 
MEDindflydelse (som foregående årrække – intet 
nyt). Hovedforeningen arbejder på sagen – vi er 6 
kommuner, hvor det pludselig er et problem. 
A20 præampel ønsker samarbejde, gennemsigtig-
hed og fælles informationsindsamling om balancer 
imellem opg/ressourcer hhv. UV/forberedelse. 
Opg.oversigterne er det korrekte datagrundlag og 
oplagte information at dele ubureaukratisk og en-
kelt. 

3 Tilbagemelding fra TR om Fremtidens 
Skole-konferencen 9/8 
 

Lavt niveau, man følte sig talt ned til på nogle af 
”workshops’ne”/spild af dyrbar tid/gammel vin på 
nye flasker. God mad og velfungerende teknik de 
fleste steder. (Heidi ”stenograferede” detaljerne, 
som medbringes til Styregruppen)  

4 Tilbagemelding om kredsens åbent 
hus-arrangement 13/8 og drøftelse:  
Er den slags initiativer et relevant led i 
involverende fagforening? 
 

Fint at forsøge initiativer der passer med social di-
mension af involverende fagforening: Kreds 16 er 
medlemmernes hus!  
Flere arrangementer – forsøge at lave tradition. 

5 FH-Event: "Lad ikke velfærden gå op i 
det blå".  

- Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation foreslår et landsdæk-
kende event for at få opmærk-
somhed på velfærden i forbin-
delse med kommunal- og regi-
onsrådsvalgene.  

Orientering om vores lokale arrangement: i FH-
valg-event. Opfordring til tværfagligt samarbejde 
og deltagelse ”Vis vi er her”. Deltag – 4/9 på Frivil-
lighedsdagen i Hedehusene ”Sæt velfærden fri – 
valg-event” 
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- Arrangement den 4/9.  
- Drøftelse af Hovedstaden Vest-

bidrag til event, fx kl. 11-12 
foran City 2 

6 Åbent kredskursus den 27-28. august 
 

Alle tilmeldte er optaget på kurset. Liste udsendes. 
Fremover vil det blive muligt, at tilmelde sig hele 
kurset og kun at tilmelde sig lørdag. 

7 Meddelelser 
 

Fløng: God start. Mærkelig udmelding fra skolele-
der om optælling af arbejdstid. 
Torstorp: 10 nye kolleger, bl.a. pga nyt mellem-
form-tilbud: Mellemrummet (+3).  
4 år gammelt personalefoto skræmmer mht. per-
sonaleudskiftning: TR kender 14 kolleger. 
Ingen opgaveoversigt, ingen ledelsesinitiativ over-
for TR. 
Planlagt værdi-/trivselsdag i aug. ”Goddag-fest”. 
Mølleh.: TR må ikke få opgaveoversigterne udleve-
ret i år. Kendte opgaveoversigter er 6 sider uden 
tid på særlig meget, men med en masse mødeda-
toer.  
Skolen har 6 ledige stillinger og 2 nyansatte. 
Borger: Stadig ved at ansætte souschef/afd.leder. 
6-8 nyansatte + planlagte ans.samtaler. 
Parkering umuligt pga. gravearbejde på matriklen. 
Ros til ny grp.ordningsleder – det tegner lyst. 
Reersl.: 3 nye – glade for kredsens velkomst + for-
handling. 6 mand på gårdvagt ad gangen presser 
tid til andre opgaver – tilsynstiden er eksploderet. 
Der er plads til spisetidspause, dog, men det dræ-
ber arbejdsglæden, ikke at have 5 minutters puste-
rum imellem lektioner. Drøftelse af TR-aftale om 
”spøgelsestimer” og ny idé med lejrskole  skal på 
opgaveoversigterne. 
Sengeløse: 1 barselsvikariat ledigt. Drøftelse af ud-
levering/ikke-udlevering af opgaveoversigter til TR. 
Læringshuset: Ansættelsessamtaler – ledige stillin-
ger på mellemtrin bl.a.  
Beregning af understøttende uv. Har drillet.  
2-matrikelsituationen udfordrer. Ny afd.leder ud-
skoling er startet, dejligt. 
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L10: Uafklaret, om der skal ske sammenlægning m. 
Ungdomsskolen.  
Drøftelse af lidt speciel ledelsessituation efter Allan 
er stoppet. Han fortsætter en tid som økonomi-
support-konulent. 
Ole Rømer-Sk.: Kontinuerligt ad hoc-sager belaster 
og ny leder virker presset.  
TR må ikke få udleveret opg.oversigterne i år. TR fik 
første version, men de er ikke gældende – op til 
100 overtimer på! Ellers god drøftelse om ”design” 
og gennemsigtighed i opgaveoversigter på ORS. 
Det føles som en kamp at få lov til at udfylde rollen 
som TR. 
Efter internat har vi mange coronasmittede. Lav 
vaccineret-andel hos os desværre.  

8 Evt. 
 

Ny-kollegamapper – bestil hos sekretæren! 
Farvel-kollega-listen – husk at skrive på! 
Punkter til næste møde: Rart med et overblik over 
Mentorer for nyudd.,  
balance i arbejdsliv,  
udlæg til udgifter på skolen + egen mobiltlf. 
frihed med løn ved lægeordineret undersøgelse,  

 
 

Claus Plenaa / Heidi Yoma Rasmussen 


