
 
31. maj 2022 

Referat af KS-møde tirsdag den 31. maj 2022 kl. 12.15 i Kreds 16 
 

Tilstede: Johannes Bang, Heidi Yoma Rasmussen, Marie Louise Roed, Jørgen Kjær Jensen, Ulrik Zeeberg, 
Claus Plenaa, Patrick Obarzanek, Dorthe Knudsen, David Qvist, Casper Christiansen, Line Nykjær Lar-
sen, Natasja Nielsen, Lone Brandel 

 
 
Afbud: Tanja Spang Aaquist, Marie Louise Roed, Jørgen Kjær Jensen, Dorthe Knudsen    
 

Pkt. Emne  

1 Nyt fra skolerne. 

 

Johannes: (borgerskolen) 

Problemer efter fagfordeling – 4 opsigelser pt.  

De mangler leder (gruppeordningen?) – der kigges 

på ansøgninger – (Casper) der kan evt. komme op-

mærksomhed fra HR ift. Opsigelser.  

- Der peges på flere årsager til opsigelserne.  

 

Natasja: (Reerslev) 

Fagfordeling er stort set færdig – kun små knaster 

tilbage. Det der var tilbage var der fredelige løsnin-

ger på.  

Man skal have samme varsel på ændring af del-

tid/fuldtid som ved en afskedigelse.  

OBS. Hvis pædagoger mv. tager reel undervisning – 

så skal de have lærerløn.  

Der er lidt snak om PBL og hvordan disse timer 

”tæller” med i forhold til lektionstal.  

 

Patrick: (Sengeløse) 

Der har været et fagligt klub-møde med DQ, PO og 

Øtoften – her blev der talt om de store ændringer 

som Øtoften ser i den nærmeste fremtid og der 

blev bragt bekymringer op omkring mange ændrin-

ger, ledelsesstil osv.  

 

Der indkaldes til møde ml. repræsentant for Øtof-

ten, TR, Skoleleder og leder fra Øtoften.  

 

Lone: (Linje 10) 

Ny leder – har haft et hårdt program – han har 

mange hurtige kommentarer ang. Evt. ændringer 

mm.  
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Der laves et møde hvor der forventningsafstemmes 

– især mht. kommunikation. 

 

Ulrik: (Mølleholmskolen) 

 

 

2 Status på Skoleplanerne 

 

Fremlæggelse og drøftelser 

 

3 Pause  

4 Status på Skoleplanerne forts.  

5 Fokus på MED-samarbejdet Heidi gav en grundig indføring i MED samarbejdet.  

6 Meddelelser Nye regler for barsel: 

OBS! Overgangsordning (1. August 21- 1. August 

22) - Bliver der ansat en person, der har været 

udenfor arbejdsmarkedet eller slet ikke taget no-

get barsel/forældreorlov – når barnet ikke at fylde 

1 år inden 1. August har man muligvis ret til 9 

ugers orlov. Kontakt kredsen hurtigst muligt! 

 

Barsel efter 2. august – nye regler om barsel – 

Opfordre kommende forældre om at kontakte 

kredsen for at få en barselsberegning. 

7 Evt. Der er stemning for at invitér AMR med til møde d. 

14/6 om fokus på opgaveoversigter og arbejdspres. 

Derefter deltage i vores feriefrokost.  

 

Opfordring til at inddrage AMRene i jeres løbende 

snakke med skoleledere omkring opgaveoversigter 

mv.  

 
 
 

Patrick Obarzanek / David Qvist 


