
 
17. december 2021 

 
Referat af TR-møde tirsdag den 14. december 2021 kl. 12.15 

 på Teams 
 

Tilstede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Alice Sidelmann, David Qvist 
Line Nykjær 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. 
 
Afbud: Peter, Pernille og Kristoffer V Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne 

- Status på skolerne 

- Nye kolleger (Husk at ajourføre 

farvel kollega listen) 

Borgerskolen: 

 Nødundervisning så tæt på normal undervisning 

som muligt.  Men har hørt at andre skoler gør det 

anderledes.  

Ansat en til udskolingen. 

 

Mølleholm: 

En del smittede elever og lærere. 

Nødundervisningen er ikke hængt op på normal-

skema, men mere stille og roligt. 

Trio samler op på hvordan de næste uger skal klares 

 

Sengeløse: 

Mange smittede børn, samt personale i SFO 

Nødskemaet er også tolket lidt anderledes her, med 

5 lektioner om dagen.  

 

Nærheden: 

Undervisning fra 8-12 eller 9-13 med prioritering på 

dansk og matematik. Ellers skal tiden bruges på at 

pakke flyttekasser ud.  

Arbejdsmiljøet i udskolingen er lidt udfordret. Der 

er afholdt et godt konstruktivt møde.  

Der er et par enkelte tilfælde af corona. 

 

Reerslev: 

En del børn der er syge eller nære kontakter.  

Torstorp:  

Fløng: 

Har en del ramte elever og personale.  
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Der er ansat tre nye medarbejdere, og der er ved at 

blive ansat en ny indskolingsleder. 

 

Tale/Høre:  

Skal have ny centerchef. 

Mangler arbejdspladser på skolerne, hvilket fylder 

en del.  

 

Ole Rømer: 

Der er en let stigning i antal smittede børn. Møder 

er blevet omlagt til teams.  

Nødundervisningen er fra kl 8-13 med julehygge 

indlagt.  

Ved at ansætte ny leder  

 

2  Coronapas og Coronastests Hvis man bliver trukket i løn på grund af corona kan 

man få 10 dages barsels dagpenge. Kontakt kredsen 

hvis det er aktuelt. 

 

Status på coronates tog coronapas:  

På borgerskolen har der været kolleger hvor frygten 

for smitte har fyldt meget og det forårsager dårligt 

arbejdsmiljø indbyrdes.  

 

Generelt er der ikke blevet tjekket rundt på sko-

lerne.  

I forhold til Tale/Høre har det været taget op i sek-

tor MED og BURC strammer op omkring det og tjek-

ker alle medarbejdere.  

 

Kredsen er opmærksom på at testmuligheden skal 

forblive på skolen, så der er mulighed for test til de 

medarbejdere der har brug for det. 

 

Testkapaciteten har ikke fungeret når det har været 

Falck, hverken på Fløng eller Borgerskolen. Det 

handler om alt for lille mandskab og ineffektiv for-

retningsgang. Det fungerer dog på Sengeløse, hvor 

Falck stillede op med 4 testere. 

 

Det er ikke en udmelding fra skolechefen, der influ-

erer på nødskemaerne. Men der er stor frustration 
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fra Både Fløng og Borgerskolen omkring uenshed på 

kravene på skolerne og den langsomme forretnings-

gang fra skolecentret. 

  

3 Krænkende handlinger (se bilag) Der er kommet nye vejledninger og de er blevet 

skrevet ind i MED aftalens bilag 6.   

Der er krav om at der skal laves retningslinjer på 

skolerne. Kredsen har lavet en A4-side som vejled-

ning.  Den er sendt rundt til lederne og nu også til 

TR. 

4 Opgaveoversigter (Vi skal arbejde 

med dem på mødet, derfor kan det 

være en fordel, at I har printet dem ud 

og orienteret jeg lidt i dem). 

Hvad er det man skal se efter på opgaveoversigten? 

Break out rooms 

 

5 Vidensindsamlingsmødet  

iflg. A20 er planlagt 14. januar.  

Læs §3, stk 1 i A20 som forberedelse. 

Mødet er lagt d 14/1  

Hvordan er der blevet arbejdet med kommunens 

projekter? 

Hvilke erfaringer er der blevet gjort, der kan have 

betydning for kommunens prioriteringer af arb.opg. 

 

Der skal svares både skriftligt før mødet og mundt-

ligt til mødet  

 

Meningen er at der skal evalueres på skoleerfaring 

og hvordan forvaltningens beslutninger har haft 

indflydelse på skolernes/lærernes arbejdstid. 

 

Der spørges jf. A20 § 3 stk 1 

6 Meddelelser 

- Arbejdsmiljøtemadag 

- Konference for aktive medlem-

mer 

- Generalforsamling 

- Åbent Kredskursus 

Arbejdsmiljøtemadagen er fastlagt til d. 26. januar.  

Husk at melde til. 

 

Konference for aktive medlemmer. Frist d. 19/12 – 

TR må gerne gøre medl. Opmærksom herpå. Hvis 

tilmeldingslink driller: Gå på Min Side på DLF.org 

(konference for aktive medlemmer) 

 

Åbent kredskursus - invitation udsendes efter jule-

ferien.  Der vil bl.a. være oplæg med Lene Tang-

gaard, samt forhåbentlig det nye institutions- og 

skoleudvalg, der tiltræder 1/1. 
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Det forventes at alle TR deltager på Generalforsam-

lingen 22. marts kl. 16.00. Der skal bl.a.  vælges nyt 

medlem til FU.  

Der er en skole der skal lægge faciliteter til general-

forsamlingen - Er der nogen der har lyst? 

Enighed om at kredsen spørger Læringshus-ledel-

sen. 

7 Evt.   

 
 
  

Marie Louise Roed Jørgensen/Heidi Yoma Rasmussen 


