
Referat KS-møde 22.09.2014 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 OK 

Pkt. 2 Skolestruktur  

  På næste møde i ”Udvalget for børn” er der et forslag om, at matrikler som 
undervisningssted fremover skal kunne nedlægges lokalt – dvs at politikerne 
nødvendigvis ikke længere skal inddrages og at beslutningen kan tages i 
bestyrelserne alene. Dette mener vi er et svigt i forhold til de tilsagn/løfter vi 
tidligere har fået på området. Herudover har vi intet hørt fra byrådet i forhold til 
vores henvendelse om dialog i forbindelse med strukturen. Vi kontakter straks 
formanden for udvalget. 

Pkt. 3 Orientering  

  Formanden - intet 

 Kassereren 
o Ny kontrakt på kopimaskinen med en mindre besparelse i forhold til nu 
o Klubkasser? Vi tager en snak med TR på kurset og træffer efterfølgende 

en beslutning på, hvordan vi gør fremover 

 Arbejdsmiljø – orientering om diverse 

 Pensionister – lidt af hvert .. et møde og en tur under opsejling 

 Trine og Jens har været til møde i Grundtvigs skygge .. det handlede rigtigt meget 
om hvordan økonomien styrer alt, testning har overtaget alm. sund fornuft, om 
reformiverens konsekvenser for dansk pædagogik, om børns karakterdannelse 
(behovsudsættelsesundersøgelse) .. og generelt de store perspektiver omkring 
ytringsfriheden der er under pres, demokratiets ligegyldighed og 
finansministeriets magt. Der var en stor repræsentation fra forskellige sider 

o Se evt. her: http://www.sophia-tt.org/da/Forsiden og 
http://www.folkeskolen.dk/550123/international-uddannelsestaenker-
sproget-er-kamppladsen  

 Ovenstående gav anledning til en snak om, hvad det er der sker i øjeblikket og hvad vi 
kan gøre som lærere – mest undrer vi os … vi skal helt sikkert have det som et stort 
fokuspunkt i lang tid frem 

Pkt. 4 Trioerne på skoleområdet 

  Formanden talte varmt for trioens betydning for et godt arbejdsmiljø og hvorfor 
det er vigtigt at samle og mødes med TR som AMR i arbejdet i kommunen – 
formanden understregede også, at dilemmaet ligger derude i forhold til at vægte 
trioarbejdet 

 I virkeligheden oplever vi (som TR) det på en noget anden måde .. vi oplever at 
man på vores område presser os på vores kerneopgave, at MEDmøderne ikke 
fungerer ordentligt alle steder og særligt, at den aftale der ligger for TR/AMR på 
skoleområdet er så ringe, at vi i realiteten ikke kan løse vores opgave 

 Styrelsesmedlemmerne kom med masser af konkrete eksempler på hvor det ikke 
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fungerer 

 Vi håber, at de kommende TRIO-møder her i huset sammen med skolechefen og 
kredsformanden kan hjælpe med at sætte lys på situationen (hvilken trio er det 
så egentlig vi taler om? Vi mener, at det er lærere ikke pædagoger) 

 Vi skal også have skudt skolesamtalerne i gang 
 
Konklusion: vi har en udfordring! 

Pkt. 5 Lærerens dag 5/10 

  Afholdes mandag d. 6/10 (http://laererdag.dk/) 

 Hvad om vi alle sammen tog rundt på skolerne denne dag og påskønnede vores 
hårdtarbejdende kolleger med en kage, et æble eller et eller andet .. og ikke 
mindst et budskab? Vi gør det og planlægger det mandag d. 29/9 – vi mødes fra 
kl. 09:00 og frem (de der kan) 

Pkt. 6 Retningslinjer, politikker for jubilæer internt – drøftelse og beslutning 

  Gaveregulativet gennemgået. Vi er lidt bagud på nogle ting, så forslaget fra 
formanden er, at vi holder en kredsmiddag og så er vi som sådan nulstillet og 
herefter følger vi det som aftalt. Alle bedes gennemlæse tingene fra døgnmødet 
(findes på O-drevet eller her: 
https://onedrive.live.com/redir?resid=C3ECD8AAA48BAC9E!9722&authkey=!ALE
8Tq6_Q2iTtdI&ithint=folder%2cdocx) 

 Gaveregulativet bør omskrives så det bliver mere forståeligt. Vi beder Lone om at 
se på det og komme lidt prosa på så det bliver mere tydeligt og der er en 
sammenhæng også i forhold til kutymer, historik mm 

Pkt. 7 Kontakt med medlemmerne 
Hvordan gør vi rent konkret 

  Hvad har vi egentlig af måder at tage kontakt med medlemmerne på: 
o Hjemmeside – medlemmet opsøger selv viden 
o Nyhedsbreve – vi giver medlemmerne viden (passiv) 
o Klubmøder (skal måske målrettes?) – vi har mulighed for dialog med fokus 

på lokale forhold. Kan afholdes for afdeling eller hele skolen. To niveauer: 
akut (ved et konkret problem på en skole/afdeling) og når det passer ind 

o Nytårskuren 
o Medlemskurset 
o Medlemsmøder af den større slags – kan være tematiserede, 

orienterende, workshops, besøg af en fra DLF mm 
o Generalforsamlingen – formel, men her kan træffes beslutninger der 

binder styrelsen både politisk og praktisk – kan vi få flere til at komme? 

 Styrelsen synes, at det vil være godt at komme ud til et af møderne i faglig klub 
på alle afdelinger/skoler (en SKAL-opgave), men at det også vil være 
hensigtsmæssigt med et stormøde midt i året – gerne med Per Sand – mødet kan 
passende ligge i januar/februar (evt. sammen med nytårskuren). Vi tager 
området med på TR-kurset 

Pkt. 8 Grønspættebogen 
Login:https://dlfweb.dlf.org/scoutbook/scoutbook_login_frm_krd 

http://laererdag.dk/
https://onedrive.live.com/redir?resid=C3ECD8AAA48BAC9E!9722&authkey=!ALE8Tq6_Q2iTtdI&ithint=folder%2cdocx
https://onedrive.live.com/redir?resid=C3ECD8AAA48BAC9E!9722&authkey=!ALE8Tq6_Q2iTtdI&ithint=folder%2cdocx
https://dlfweb.dlf.org/scoutbook/scoutbook_login_frm_krd


Læseadgang: 
https://dlfweb.dlf.org/scoutbook/scoutbook?var_kredsnr=052&var_kommunenr=316 
 
Hvordan udfylder vi den? 

  Indtil videre en formand, næstformands og sagsbehandleropgave 

 Medlemmerne skal orienteres om den snarest muligt 

Pkt. 9 Referat fra drøftelserne med kommunen den 16/9 

  På mødet drøftede vi de sædvanlige dilemmaer 
o Vi understregede, at det ikke går så godt med arbejdstiden 
o Prøveperioden vil vi se på sammen 
o Herudover kom vi omkring opgaveoversigten og særligt der, hvor man 

skal møde ind udover tilstedeværelsestiden (de 37 timer) 
o Problematikken omkring pukler blev rundet – fx skriftlige elevarbejder der 

skal evalueres og gives feedback på 
o Vi blev enige om, at det ville være en god ide at nedsætte en tværfaglig 

gruppe til at se lidt mere innovativt på nogle af de ting vi går og bokser 
med – særligt forberedelsestid, pukler, mulighed for at finde et provenu, 
der kan bruges til forberedelse (fx møder og vores organisationsformer 
generelt) osv 

o rekruttering (her var vi absolut ikke enige) 
o vi har for mange opgaver til den tid vi har – det er vores indtryk, at det 

ved man godt – særligt at lærerne er presset på forberedelsen 
o mødet var ikke langt nok til, at vi fik fat i alle områderne – fx 

motion/bevægelse, lektiecafeerne og elevsamtalerne 

 Egentlig synes vi, at det er lidt grotesk, at vi har brugt og bruger så mange timer 
på noget, vi kunne have klaret med en aftale 

 ”Systemet” fx UPV modvirker arbejdstiden og skaber pukler vi ikke kan afvikle 

Pkt. 10 Høringssvar om budget 

  Se alle høringssvar her: http://www.holbaek.dk/politik/budget-og-
regnskab/budget-2015-holbaek-i-faellesskab/budget-2015-i-hoering/ 

Pkt. 11 Arrangementer, hjemmeside, nyhedsbrev 

  TR-kursus 

 Hjemmesiden skulle være opdateret 

 Nyhedsbrev er undervejs 

Pkt. 12 Evt. 

 
 Her blev der snakket om lidt forskelligt … 
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