
 
  13. september 2022 

 
Referat af KS-møde tirsdag den 13. september kl. 12.15 

 
Tilstede: Johannes Bang, Marie Louise Roed Jørgensen, Lone Guntofte Brandel, Jørgen Kjær Jensen, Ul-

rik Zeeberg, Claus Plenaa, Natasja Nielsen, Patrick Obarzanek, Dorthe Marie Knudsen, Helle Olander 
Würtz, Tanja Spang Aaquist, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen og Da-
vid Qvist 

 
Afbud:  Patrick, Helle, Claus, Casper, Tanja Gæster:  
 

Pkt. Emne  
1 Nyt fra formanden  

 
Første budgetbehandling i aften, alle er velkomne 
Undervisningsområdets sparemål 12-14 mio. ISU spare-
mål samlet ca. 40 mio. i 2023. Politikerne har været på 
budgetseminar og vi venter spændt på deres udmel-
ding. 
Info om meddelelsesbog i juni på aula, Kredsen gjorde 
straks indsigelser, da det jo betyder noget for arbejds-
forhold, så det skal drøftes i MED. Vi øver stadig på ”Tid 
til at konsultere baglandet, inden drøftelse på sektor-
MED”. Drøftelsen sker på ekstraordinært SektorMED på 
fredag, tak for input: Overordnet princip, at det skal 
skabe mening og virke fremadrettet, dvs. sammen med 
barn og forældre vælge enkelte fokuspunkter (obligato-
risk: Dansk og matematik). For børn med særlige behov 
skal meddelelsesbog også indeholde indsatsområder. 
Det lokale behov skal styre form og indhold, bortset fra 
minimumskrav. Skolebestyrelse kan have principper. 
Form, indhold, særlige lokale indsatser. Kig på vejled-
ningen, skal give mening lokalt. K16 i sektormed vil 
lægge op til at vejledningen tages alvorligt og lægger op 
til lokale drøftelser. Inddragende proces. Se evt. Webi-
nar på dlf.org. Formentlig ønske fra ISC, at det bliver en 
digital udgave, men ønsker vi analog-mulighed, så giv 
besked til Heidi asap, helst inden fredag. 

Skolerne har ikke fokus på meddelelsesbogen 
pt.  
Vides ikke hvor tæt forbundet med aula det bli-
ver. 
EasyIQ har meddelelsesbog, også i Docendo. 
Ensretning ifht. til platform. 
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OBS på belastningen på skolerne. 

2 Spørgeskema vedr. A20 
Vi skal på mødet fælles besvare 
spørgeskema fra DLF vedr. A20 i 
Høje-Taastrup Kommune 

Tjek 

3 KS internat d. 10-11 oktober 
- Opfølgning på svar fra po-

litikerne der deltog i med-
lemskurset 

- Hvilke temaer skal vi 
drøfte med ISU? 

- FU oplæg til indhold på 
dag 2 

Svar fra Kurt Scheelsbeck og Emil Viskum læst og disku-
teret. 
”Sætte skolerne fri, men…” 
”Skolebestyrelserne på råd”, medarbejderne? 
Møder med Skolebestyrelser en skueproces? 
”Lokalaftale”  
”Overvejende del af undervisningen” 
Afgangskarakterer, ”Meget tæt på landsgennemsnittet” 
= Corona karakterer. Variationer i karakterer og trivsel 
ligner, hvad de altid har lignet – ikke entydige udviklin-
ger. 
Plads til tilflyttende elever? 
PPR - inklusion.  
Fik politikerne overhovedet besøgt de skoler, som aftalt 
på kredskurset? Fløng - Louise har ikke mødt dem. 
Kvalitetsrapporter erstattes af skoleudviklingssamtaler - 
kan politikerne reelt se, hvad der foregår på skolerne?  
Årligt møde med skolelederne. Hvad vil politikerne 
snakke med skolelederne om - mulighed for at få ind-
blik?  
Hvordan får vi lov til også at sige det der er svært… 
Rekruttering og fastholdelse 
Lejrskolepenge evt. øremærket? 
Fremtidens skole - tage de gode ting i lærernes virke-
lighed. Svært at tage ejerskab i skolerne. Ekspertgrup-
per? Lad fremtidens skole vokse nedefra. 
Svar 1: Vi er meget enige om hvad en god skole er, men 
hvordan kommer vi derhen? Sammen?  
”Frihedsdagsorden” - ansvarsforflygtigelse? Friheds-
dagsorden = Pille ting ud. Ikke frihed med 27 nye opga-
ver på den halve tid.  
FU oplæg på internat: 
(Plan B): Slides til medlemsmøder: Det gode arbejdsliv 
ifbm. OK24 - prøve det selv, inden medlemsinddragelse. 
Søgt bistand til DISK profilering og teambuilding (Plan A) 
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4 Nyt fra virkeligheden  
(skoler og arbejdspladser): 

- Opgørelse af præsteret 
arbejdstid 

- Opgaveoversigter 
- Meddelelsesbog 
- Evt. 

Torstorp: Trioflex-påtælling kører ikke - (Dorthe og Da-
vid kigger på det sammen efter mødet i dag). 
Docendo kører fint, Læringshuset og Fløng. Læringshu-
set har ikke fået besked om at bruge det i år, så det gør 
de fleste ikke.  
Linje 10: Har aldrig opgjort præsteret arbejdstid, ny le-
der, nu under ungecenter. Lærere er ikke blevet bedt 
om at registrere. 
Møllen: Lærerne er ikke blevet bedt om at registrere i 
fixogflex i år. 
Erik Nordentoft vil kontakte/ har kontaktet? skolele-
derne mht. at der skal registreres arbejdstid – eller bli-
ver det svært at leve op til §12 stk. 4 i A20 (lederen ud-
leverer til læreren en opgørelse…) 
 
Opgaveoversigter: 
Send til K16 - Borgerskolen pudser glorien, nu sammen 
med Fløng og Reerslev. 
 
Meddelelsesbog: intet at tilføje fra skolerne. 

5 Meddelelser 
- Tilbagemelding fra ISC om 

Fix og Flex 
- Spørgeskema om 1:1 stra-

tegi 
  
 

DQ tilbyder Trio kursus. 
1:1 strategi evalueres 
HR + CC har forsøgt at påvirke spørgeskema til alle med-
arbejdere om 1:1 device - kommer i nærmeste fremtid. 

6 Evt. 
- Punkter til kommende 

møder: 
Indtastning af opgave-
oversigter i ”Registre-
ringsværktøjet” 
Kreds 16 spørgeskema 
om arbejdsforhold 

              Løntjek 

Støve undersøgelse fra ´19 af om arbejdsforhold,  
Mandat til FU om at sætte i gang, også med tilføjelse af 
spørgsmål om inklusion.  
 
Løntjek kommer 
 

 FU sparring (ved behov) 
Har du noget der skal drøftes ven-
des med FU er muligheden her. 

 

 
 
 
  Ulrik Zeeberg / Heidi Yoma Rasmussen 
  TR Mølleholmskolen / kredsformand 


