
 
  25. oktober 2022 

 
Referat af TR-møde tirsdag den 25. oktober 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 Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen og David Qvist 

 
Afbud:   Gæster:  
 

Pkt. Emne  

1 70 minutters kursus/afprøvning af DLF-
medlemsmøde-oplæg om rammer og 
vilkår for medlemmernes arbejdsliv 
 

Punktet blev udskudt til ekstraordinært møde d. 

1/11 

2 Kredskursus for medlemmer af Kreds 

16 den 27-28/1/2023 på Frederiksdal  

- John Harmsen "Verdens bedste kol-

lega"  

- øvrigt indhold og invitation 

Fredag er planen som udgangspunkt at blive un-

derholdt af John Harmsen fra 16.30-19.30 efter-

fulgt af middag.  

Lørdag satses der enten på et oplæg omkring ar-

bejdsmiljø og inklusion ved Regitze Flannov fra Ho-

vedforeningen eller et oplæg fra Rasmus Jon om-

kring den pædagogiske debat på skolerne i sam-

menhæng med skoleplanen.  

Der var opbakning til at arbejde videre med begge 

muligheder fra kredsstyrelsen. 

3 Kongres 8-9/11 og kongresforberede-

slse for FU 3-4/11  

- evt. mandat til kongresdelegerede 

- drøftelse af kongressens dagsorden 

Gennemgang af de relevante ændringsforslag og 

forslag til vedtægtsændringer. Der var opbakning 

fra kredsstyrelsen til afvisning af disse.  

4 Evaluering af Kredsstyrelsesinternatet 

10-11/10  

Punktet blev udskudt til ekstraordinært møde d. 

1/11 

5 Nyt fra skoler 
  

 

Borgerskolen: 

Ny leder skal ansættes til indskoling/SFO. Både ind-

skoling og mellemtrin er hårdt presset. Der arbej-

des fra ledelsens side på at omlægge strukturen til 

to afdelinger.  

Mølleholmen: Tiltagende ”konflikt” mellem klassi-

ske lærere med 25-26 lektioner og vejledere ift. ar-

bejdsmængde/pres. Det har nu ledelsens fokus.  

Læringshuset: Medlemsundersøgelsen var et godt 

afsæt til forskellige drøftelser, bl.a. omkring ar-

bejdsmiljø og tone overfor nye/unge lærere.  



 Side 2 af 2 
 

Endnu en lærer(fra mellemtrinnet) har sagt sin stil-

ling op.  

Der blev opfordret til, at vi alle er ekstra opmærk-

somme på at skrive omkring nye kollegaer samt 

fratrådte.  

6 Meddelelser 

a) Samarbejde med Skolelederfor-

eningen 

b) Temadag (frikøb og sted) 25/4 

med Bjarke, der DISC-profilerer 

KS mv. 

Der er indtil videre et godt samarbejde med leder-

foreningens og den nye formand og næstformand. 

Håbet er, at det kan bidrage til forskellige positive 

skub og indsatser.  

Husk at orientere ledelsen omkring frikøb den 

25/4. 

7 Evt.  

 
 

Jørgen Kjær Jensen / David Qvist 


