
 
10. januar 2017 

Der er KS-møde tirsdag den 10. januar 2017 kl. 12.15 
på kredskontoret 

 

Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, David Qvist, Mette Thorup.  
Line Nykjær Larsen, Michael Blem, Birgitta Schou, Pernille Kepler, Jens Christian T. Rasmus-
sen, Rikke Krumbach, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

Afbud: Casper Christiansen, Alice Falk Sidelmann, Kristoffer Rømer, Claus Plenaa 
 
 
Pkt. Emne Referat 

1.  De gode historier fra skolerne Line Nykjær Larsen og Jens Christian Rasmussen fortalte 
historier fra deres skole. 
 

2.  Ophør af konfliktlån og kon-
fliktkontingent 

 

 Orientering om DLF kommuni-
kations strategi i forhold til 
ophør af konfliktlån og kon-
fliktkontingent, samt en kort 
gennemgang af bagtæppet for 
lånemodellen 
 

Heidi Yoma Rasmussen orienterede om kommunikati-
onsplan for det kommende kontingent, da konfliktbeta-
lingen ophører pr. 1. august. FU laver tilføjer (på opfor-
dring) sammentælling af de forskellige beløb, de forskel-
lige grupper har betalt efter konflikten, i dias-showet. 

3.  Evaluering af Bilag 4  
 Kredsstyrelsen besluttede den 

22. november 2016, at spørge-
skemaundersøgelsen vedr. 
Bilag 4 skulle genudsendes på 
Kreds 16s foranledning via 
”Survey Monkey” 
 

Undersøgelsen er i gang. 

4.  Danmarks Lærerforenings 
Arbejdsmiljøstrategi 

 

 Se bilag ” DLF Arbejdsmiljø-
strategi vedr. HS november 
2016” 
 

Orientering – ingen ændringsforslag. 

5.  Opfølgning på lederevaluerin-
gen 

 

 Har I hørt mere til lederevalue-
ringen på skolerne? 
Er der f.eks. taget initiativ til, at 
tale med medarbejderne om 
lederevalueringen mm.? 

Skolerne fortalte om, hvordan de efterbehandlede le-
derevalueringen. Det er gjort meget forskelligt. 
K16 er interesseret i svarprocenten på undersøgelsen. 
Det er ledelsens ansvar, at der bliver svaret på undersø-
gelsen. 
K16 finder det problematisk, at undersøgelsen ikke er 
anonym. 



 Side 2 af 3 
 

6.  Lønforhandlinger på skolerne  
 Er der nogen funktioner, I som 

TR mener, er oplagte, at der 
skal forhandles funktionstillæg 
til af tilbageløbsmidlerne? Er 
der lærere/børnehave-
klasseledere, der udfører fyr-
tårnsarbejde, som bør konver-
teres til vejledertillæg? 
Se bilag ”kredsens lønpolitik” 
og  ”§ 5. funktionsløn” 
 

Lokalløn skal forhandles på plads inden 1. marts. 
De 4200 er for nogle skoler kun 1årige. 
FU vil rundt på skolerne for at forhandle tillæg. 
Skriv til FU, hvis I har nogle folk, der skal forhandles for. 
 

7.  Til- og afgang fra skolerne  
 Er der lærere/børnehave-

klasseledere der ikke længere 
er på skolen? Er der nyansat-
te? 
Dette er vigtigt at holde styr på 
vedr. lønmidler på skolerne. 
 

Giv besked på mail, når I får nye medlemmer og når 
nogle stopper. 

8.  Meddelelser  
 Nyt fra brugerportalsinitiativet 

1:1 – løsningen 
 
ISC har vedtaget retningslinje 
 
 
 
Foreningens tidsregistrering 
dec. 2017 (TR’s indtastninger) 
 

 
Heidi orienterede om 1:1 løsningen. Ring til Heidi, hvis 
der er problemer med ordningen. 
Retningslinjer i forbindelser med vold og trusler ligger til 
alle TR’ere. Brug bilaget. 
Vi savner procesplan for nedlæggelsen af indskolings 
modtageklasser. 
Tilbagemelding på tidsregistrering kommer. 

9.  Eventuelt  
 Forslag om at flytte generalfor-

samlingen 
Det blev fastholdt at afholde generalforsamlingen den 
16. marts 2017 kl. 17.00 på Gadehaveskolen. 
 

10.  Videre med arbejdet i under-
udvalgene 

 

 - OK18 udvalg 
Birgitta Schou, Pernille 
Kepler, Anne Kristine 
Juul, Heidi Yoma Ras-
mussen 

- KV17 udvalg  
Mads Thranov, Line 
Nykjær Larsen, Micha-
el Blem Clausen, David 
Qvist 

- Skolepolitisk udvalg 
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Kristoffer Rømer, Lotte 
Grell, Rikke Groth 
Krumbach, Mette Tho-
rup 

- Mediestrategi udvalg 
Jens Christian Rasmus-
sen, Katrine Honoré / 
Claus Plenaa, Alice Falk 
Sidelmann, Casper 
Christiansen 

 
Heidi Yoma Rasmussen / Anne Kristine Juul 


