
Referat KS-møde d. 27.10.2014 
Mødeleder: TB | Referent: JN 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Godkendt 

Pkt. 2 Orientering, meddelelser mm 

  Formanden 
o Udtalelser til ændret struktur 
o Stigende sygefravær hos lærere 

Pkt. 3 Drøftelserne med forvaltningen den 28/10 
Hvilke emner skal vi have med? 

  Bo Clausen kommer og vil tale om midlerne fra AP Møller-fonden (IT-læring og 
kompetence-redegørelse) – det er vores oplevelse, at der ofte ved MUS-
samtalerne bliver spurgt ind til det .. kan vi på nogen måde lave det objektivt? 

 Skylde timer (!) 

 Opgaveoversigterne (enten ikke udleveret, mangelfulde og nogle steder rigtigt 
gode) 

 Prøveperioden 

 Praktik 
o Hvordan og hvorledes 
o Praktikvejledere 
o Karaktergivning 

 Konkret situation med udgangspunkt i en TR som er presset på den nødvendige 
tid – hvad gør man så? 

 TR´s rolle i forhold til fortrolighed mm 

 Status på situationen her 12 uger inde i skoleåret 
o Fravær/sygdom ser ud til at stige på vores område 
o Pisken eller guleroden? 
o Den sociale kapital ser ud til at blive forringet – se evt. denne på 

Folkeskolen: http://www.folkeskolen.dk/551434/arbejdslivs-forsker-det-
ser-ud-til-at-gaa-den-forkerte-vej  

o Overbygningens situation (lærerne kan ikke nå deres opgaver og det 
rammer eleverne fx prøver og skriftlige arbejder) 

o Vokal elevplaner 

 Den fremtidige struktur i kommunen og hvad det reelt indebærer på 
skoleområdet 

o Konsekvenser af færre ledere – hvad betyder det på vores område? 

 Løn 

 APV 
 

Pkt. 4 Løntjekket i uge 45-46 

  Lone vil være til rådighed i en periode over to dagefor medlemmerne – det 
meldes ud asap 

Pkt. 5 Medlemsmøde i januar? 

http://www.folkeskolen.dk/551434/arbejdslivs-forsker-det-ser-ud-til-at-gaa-den-forkerte-vej
http://www.folkeskolen.dk/551434/arbejdslivs-forsker-det-ser-ud-til-at-gaa-den-forkerte-vej


Klubmøder 

  Torsdag d. 8/1 kl. 17-19 (pizza) med tilmelding via kontoret på tlf eller mail inden 
d. 13/1 – kommer vi over 40 skal vi finde et andet sted 

 Klubmøder – formanden har været i Tuse og på Kildebjerg. Senere på dagen 
Isefjord og Vipperød. Onsdag hedder det Undløse 

Pkt. 6 APV på skolerne 

  Jens og Elin har været til møde med Søren Myrup. Arbejdstilsynet mener ikke der 
er tale om væsentlige ændringer på lærerarbejdsområdet (!). Det mener vi altså 
at der er. Arbejdstilsynet har yderligere tilføjet, at hvis arbejdsgiverne og 
arbejdstagerne mener at der er tale om væsentlige ændringer, så laver man en 
APV 

 Vi mener, at det haster med at få synliggjort hvor voldsom situationen er – 
omvendt vil en undersøgelse være mere valid hvis vi giver det lidt mere tid og 
venter til den ordinære i januar – på den måde giver vi også ledere og MEDudvalg 
tid til at gøre noget ved de ting der er lokale samtidig med at vi (måske i 
fællesskab med arbejdsgiverne?) kan forberede det ordentligt? 

 Der er udover arbejdstidsreglerne, fast tilstedeværelse, mindre forberedelsestid 
og reform også en masse andre ting der presser: nye it-systemer og manglende 
it-resurser, inklusion, de fysiske rammer, økonomi, efter- og videreuddannelse, 
nye organisationsændringer, pres på teamsamarbejdet osv 

 Lige nu er der mange tegn på, at det begynder at gå galt for mange og at det 
derfor er vigtigt, at vi kommer i gang nu, inden vi har vænnet os til de dårlige 
forhold – om ikke andet, kan vi lave vores egen undersøgelse (fokus på den nye 
situation) og tage temperaturen lige nu og lade det indgå i det videre arbejde 

 Konklusionen er, at vi ikke kan vente. Vi kontakter Kalundborg-kredsen for at 
høre deres erfaringer – herefter vi vil medio november udsende et skema til 
lærerne (online) 

Pkt. 7 Kurser 

 Kursusplanen for næste halvår 

 konflikthåndtering for kredsstyrelser (vi vil gerne deltage med Jesper, Trine og 
Jens) 

 TR kurser tager vi på TR-mødet 

 Fælles kredskursus i SPT d. 13-14/11 (døgnkursus med frikøb) hvor vi får besøg af 
bla. Søren Viemose og Anders Bondo 

Pkt. 8 Arrangementer, hjemmeside mm 

  Julefrokosten foreslås holdt i egne lokaler 

 Næstformanden deltager i et næstformandsmøde med andre næstformænd og 
Dorte Lange som også er næstformand til januar 

 Generalforsamlingen nærmer sig (20/3) 

 Første triomøde d. 7/11 

 Nyhedsbrev i uge 46/47 

 Høringssvar på hjemmesiden 

 SPT for pæd-ansv. 28/11 i Holbæk 

Pkt. 9 Evt. 



  Grønspættebogen skal vi i gang med (JN og JR) 

 ”Jubilæumsmiddagen” (HJ kommer med forslag) 

 


