
  
Kredsstyrelsesmøde den 04/01-22 

Punkt 1) Skolerunde 

Torstorp:  

Frustration over manglende selvtest og oplevelsen af, at lærerne er ”slagtekvæg” 

Linie 10:  

Samme frustration over selvtest. 
Christoffer stopper – Tager til Hillerød pr. 1/2-22. 
 

Borgerskolen: 

Ingen selvtestkit ankommet i går, kommer kl. 13 i dag. 
 
Fløng:  
Frustration over coronasituationen. 
Ny afd. leder i indskoling. 
 
Mølleholm:  
Sprogfag må blandes på tværs af stamklasser hos os. 
 
Kreds16:  
Ingen hold på tværs af stamklasser – se ministerens svar, direkte adspurgt på pressemøde 
4/1/2022. Det er jo, når kommunerne løfter anbefalingerne, at de kan hævde en sikker genåbning 
af skolerne og forebygge en total nedlukning pga. personalemangel ved supersmitte-spredning i 
undervisningen. 
 
Reerslev Skole:   
Efterlyser mulighed for differentieret skoledag.  
Efterlyser retningslinjer imod ”nomadelærere”. 
 
Borgerskolen: 
Skolelederne mangler klar besked om valghold m.m. fra ”oven”. 
 
Reerslev: Opmærksomhed på hjemsendelse af syge børn. Det skal tages alvorligt.  
 
Heidi: 
Vi må forholde os til anbefalingerne fra UVM, som er forudsætning for sikker genåbning: Syge 
børn skal blive hjemme. Nære kontakter skal blive hjemme. Bliv vaccineret. Luft ud. Undgå mylder 
og bliv i stamklassen. Rengør kontaktpunkter, toiletter, hænder ofte. Kommunen skal stille 



tilstrækkelig testkapacitet til rådighed til at leve op til anbefalingerne om test to gange/uge – også 
vaccinerede og tidligere smittede, undtagen dem, der er smittet inden for de sidste 12 uger. 
 
Skolerne har ikke mulighed for at iværksætte fjernundervisning eller nødundervisning for elever i 
selvisolation.  
 
Punkt 2) Opgørelse af præsteret arbejdstid  
På nogle opgørelser står der misvisende ”tilstedeværelse” – hvis det blot er systemets opsætning 
og der i øvrigt opgøres de korrekte timer, er det ok for nu (sendes senest fredag til 016@dlf.org)  
 
Læringshuset: 
Er ikke enig med skoleledelsen omkring opgørelse af arbejdstid. Vi tales ved. 
 
Ole Rømer: 
Mangler opgørelse af arbejdstid. Vi er nu nået til enighed om, at man skal blive i stamklasser pga. 
smittefaren. Forsøger med forskudt mødetid og pauser. Adskillelse i SFO. Valgfag aflyses.  
 
Punkt 3) Møde i A20 gruppen 
Enighed om hvad en redegørelse skal indeholde. 
Eksempler på opgaveoversigter blev gennemgået. Orientering. 
A20-gruppen er enige om vigtigheden af dialog mellem leder og lærerne på skolerne om 
opgaveoversigten – vi mangler nogle af lederne, der ikke har været i dialog med medarbejder. 
Ledelsessiden mener dog stadig ikke, TR skal have adgang til opgaveoversigter pga. mulige 
personfølsomme oplysninger. Chefens begrundelse måtte ikke føres til referatet. 
 

Spørgsmål:  

Claus, hvornår kommer hovedforeningen mere ind?  

Sv: De er med som sparring og vi regner med en fælles niveau-sag om de manglende 
opgaveroversigter til TR. Det ved hele A20-gruppen godt. 

Line, kan der sidde en med fra hovedforeningen? 

Casper, hovedforeningen skal se konflikten i et bredere perspektiv. 

Heidi, hovedforeningen kan ikke sidde med i A20-gruppen, men A20 har nogle muligheder for at 
bede parterne om bistand til forløbet – og det har vi gjort.    

 

Punkt 4) A20 møde d. 14/01-22 

Husk forberedelse  

- På hvilken baggrund er det svært at opfylde de gode ideer? 
- Hvad er der af forhindringer? 



- Hvordan er balancen mellem forb.+undervisning? (Husk både plus og minus). 
- Bliver mødet fysisk eller? (afventes) 

Der skal sendes noget på fredag fra skole til ISC. 

 

Punkt 5) GF 

Vi skal på næste møde gennemgå af lønpolitik og Arbejdsmiljø handlingsplan (Skal vedtages i lige 
år) 

Skolepolitik kommer ikke på i år. 

Hvordan skal beretningen afholdes, form. m.m.? 

Der er valg til FU i år: Alice stiller ikke op. Line stiller op til FU. 

Åben kredskursus til februar, 11-12/2/2022. 

Indbydelse + tilmelding kommer ud, hvis coronaen kommer på tværs bliver det flyttet. 

Claus problematiserer en invitation til fysisk fremmøde.  

Farvel-kollega-listen skal opdateres. Når vi ikke er fysisk samlet, må I sende info til 016@dlf.org. 
Hvem er stoppet hvornår og med hvilke faglige kompetencer (særl. Linjefag). Både medlemmer og 
ikke-medlemmer i fast stilling.  

 

Punkt 6) Evt. 

Møder er digitale indtil anden besked. 

 

Pernille Estrup / Heidi Yoma Rasmussen 

TR på Torstorp Skole                 kredsformand K16 
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