
 
Taastrup, den 27. juni 2016 

 
Referat af KS-møde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 
Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen.  

Line Nykjær Larsen, Michael Blem, Alice Falk Sidelmann, Birgitta Schou, Pernille 
Kepler, Jens Christian T. Rasmussen, Rikke Krumbach, Kristoffer Rømer, Claus 
Plenaa, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud: Mette Thorup, David Qvist 
 
Dagsorden: Referat: 
1. De gode historier 

Har vi et par gode historier? 
Fløng Skole har haft “Folkeskolen” på besøg ang. en artikel 
om deres udgave af ”læringsmålstryret undervisning”. 
Alice Falk Sidelmann har været på Meningsdannerkursus 
hos DLF – god oplevelse/kursus. 
 

2. Evaluering af lønforhand-
lingsforløbet vedr. lokal 
løndannelse 
Udmelding af resultatet – 
skolelederen skulle fremlæg-
ge resultatet for medarbej-
derne 

Orientering v/Heidi Yoma Rasmussen om resten af forhand-
lingsforløbet og hvor langt, vi er nået. 
Forhandlerne udtrykker tilfredshed med det samlede resultat 
og tilføjer, at brevene fra faglig klub møderne har gjort ind-
tryk på skolelederne. 
 
 
 

3. Skoleårets planlægning 
a) Skolernes samarbejds-

grundlag – vi har set fra 
Linie 10, Selsmoseskolen, 
Gadehaveskolen og Sen-
geløse Skole 
 

b) Opgaveoversigter – balan-
ce mellem opgaver og tid? 
Hvordan får lærerne et 
overblik over skolelede-
rens forventning til opga-
vens omfang? 
 

c) Trio fix og flex – hvordan 
præsenteres det? 

 

 
Og fra Borgerskolen, som er kommet i mellemtiden. 
Det indskærpes at meningen er, at TR kan få FU’s input 
inden det er erklæret vedtaget. 
Det er skoleledernes ansvar, at der laves et lokalt på skoler-
ne. 
 
Orientering fra skolerne om opgaveoversigterne og dialog-
møderne om denne. 
Vær opmærksom på, at der skal være tid (og plads i skema-
et) til større blokke af sammenhængende forberedelsestid. 
Mange små pauser "æder" forberedelsestiden. 
 
 
Kreds 16 forventer, at ledelserne på skolerne instrueres med-
lemmerne i at bruge systemet. 
 

4. Veksling af understøttende 
undervisning til 2 voksen-
ordninger 
Hvor udbredt bliver dette? 

 
 
Formanden beder om, at TR’erne skriver deres aftaler om 2 
voksen-ordninger på SkoleKom. 
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5. Opgørelse af dette skoleår 
Lærerne skal have en opgø-
relse af dette skoleår – hvor-
dan tilvejebringes denne? 

 
Det indskærpes, at alle lærere skal have en opgørelse (papir 
eller mail) og erklære sig enig med denne. 
 
 

6. Meddelelser 
a) Møde med borgmesteren 

 
b) Evaluering af forflyttelser 

 
 

c) Heidis møde med B 
 
 

d) Afgørelse om KL’s loyali-
tet overfor OK2015 

 

 
Vibeke Lynge orienterer. 
 
Heidi Yoma Rasmussen orienterer. Der er nu fastlagt en 
kompetenceafdæknings- og forflyttelsesplan. 
 
….. altså de Radikale! 
Heidi Yoma Rasmussen orienterer. 
 
Vibeke Lynge orienterer om sagen til arbejdsretten. 

7. Eventuelt Kollektiv ferie i ugerne 27, 28 og 29 – søg dagpenge for 
dem med ansættelse under 1-1½ års ansættelse. Skal gøres 
på forhånd. 
 
 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Line Nykjær Larsen 


