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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Husk at vi starter til tiden  

Pkt. 2 Orientering (fast punkt) 

  Formanden 
o Kommunens budget – formanden orienterede om bla. ”grundpakken” med 

besparelser, effektiviseringer osv, samt ”Holbæk i fællesskab” som er en 
anden måde at finde besparelser på – der skal bla. hentes omkring 20 mill. 
På skoleområdet via skolenedlæggelser, større børneinstitutioner o.lign. 
med effekt fra 2017. Der er mange politiske ideer i spil, fx campus fr de 
store elever, børnehuse op til 4 klasse, lukninger af afdelinger. Alt dette 
giver naturligvis en opmærksomhed fra forskelligt hold, ligesom man lokalt 
er ved at forberede private alternativer. Det gav anledning til en god 
drøftelse og nogle overvejelser i kredsstyrelsen bl.a. 

 Hvad er der viden om fungerer – både indholdsmæssigt og 
økonomisk 

 Hvad drejer det sig om i forhold til skoler, afdelinger, økonomi osv. 
 Kan det overhovedet betale sig at gå ind i kampen? 
 Hvad er rygter og hvad er der bund i? 
 Historisk oplever vi at det bølger frem og tilbage med centralisering-

decentralisering-centralisering osv. 
 KS er enige om, at vi inden for meget kort tid tager et teammøde på 

punktet og at her skal vi forsøge at være på forkant og hurtigt 
fremme med vores bud på skoleområdet og på den måde være en 
aktør i den indledende fase fremfor at være på bagkant. Formanden 
og næstformanden laver en oversigt (snarest muligt) til brug for et 
temamøde 

o Sommerferien 
 Der er vist smuttet en ugevagt … det gik ud over nogle af vores 

planter 
 Trine og Elin har været på nordisk lærerseminar og det var både 

interessant og spændende. Foredragsoplæg kan findes her:  
www.nls.info 

o Mødet med journalist og Lars D 
(https://onedrive.live.com/redir?resid=C3ECD8AAA48BAC9E!9034&authke
y=!AKBNA2olnt8qHG8&v=3&ithint=photo%2cpng) 

 Umiddelbart er der ikke så meget at sige til artiklen – journalisten 
har vinklet den positive indgang til reformen og gået let henover 
problematikkerne og all de vanskeligheder der har været bare med 

https://onedrive.live.com/redir?resid=C3ECD8AAA48BAC9E!9034&authkey=!AKBNA2olnt8qHG8&v=3&ithint=photo%2cpng
https://onedrive.live.com/redir?resid=C3ECD8AAA48BAC9E!9034&authkey=!AKBNA2olnt8qHG8&v=3&ithint=photo%2cpng


at finde ud af, hvad det hele går ud på 

 Kassereren 
o Intet 

 Arbejdsmiljø 
o Indbydelse om introkursus (DLF) sendt til AMR 
o Konference 4/2-2015 (seminariet er reserveret) 

 Pensionister 
o Udflugt 28. august til Helsingør, Søfartsmuseet 

 Andre 
o Gode ideer til foredragsholdere til medlemskurset ønskes 
o Inklusionsguiden skulle gerne komme ud til skolerne nu og i løbet af 

september vil den blive introduceret til kollegerne på skolen inkl. evt. 
forbedringer 

Pkt. 3 Registrering af arbejdet 

  Kredsstyrelsen 
o Frikøb og udligning med kommunen. Der bliver en mappe på hver af os, 

hvor vi holder regnskab med timerne og gør det op to gange årligt (jul og 
sommerferien). Umiddelbart må det være konkret frikøb (begge veje) - vi 
får lavet frikøbssedler som vi plejer inkl. frikøb og tilstedeværelsestid på 
arbejdspladsen 

 Lærerne 
o Vi har valgt at bruge foreningens udsendte regneark 

 Tillidsrepræsentanterne 
o Hvad med TR-kurset? Hvem skal betale tiden til det? Kredsen giver i 

forvejen rigtigt mange ting til TR-arbejdet uden at kræve noget fra 
kommunen – vi vil ikke kunne finde pengene til tre dages frikøb i vores 
budget ….????? 

o Vi foreslår ”Betina-modellen” som er at skrive alt ned i en lille bog! Vi er 
nødt til at få registreret den tid der går til TR-arbejdet også den mængde af 
tid der går fra andre opgaver 

Pkt. 4 Skolestart- hvordan er det gået 

  Arbejdspladser 

 Tilstedeværelse 
o Der er rigtigt meget ”spildtid” i forbindelse med før og efter lektionerne, 

samt i elevernes pauser 
o Flextiden volder vanskeligheder 

 Opgaveoversigter 
o Har været forkerte og mangelfulde 
o Udregningen af tilstedeværelsestiden er forholdsvist enkel at regne ud 
o Nogle steder er der for meget ”detaljedestruktivitet” i forhold til de små 

ting kontra de store 
o Ledelserne har ikke alle steder været klar på opgaven i forhold til 

ændringerne i arbejdstiden, tilstedeværelsen, opgaveoversigterne, flextid 
og dele af skolereformen som fx lektiecafeen 

o Skylde – ikke-skylde tid fx undervisning 



 Andet 
o Presset er stort – særlig på skemalæggere, TR og andre .. vi forudser at det 

ikke bliver bedre! 
o Hvis man strukturerer dagene anderledes kan man frigøre tid eller være 

mere effektiv med sin pausetid fx ved at lave 30-60 minutters moduler 
o Bevægelsesdelen er udmøntet på vidt forskellige måder  
o Det grænseløse arbejde er stadigvæk en risiko 
o Sikring af forberedelsestiden 
o Reformen og den fælles forståelse, måden at lave opgaveoversigter,  

selvstyring og eksempelvis flextid håndteres vidt forskelligt 

 Pkt. 
5 

Drøftelserne med kommunen den 26/8 

  Hvilke emner skal vi have på 
o TR-tiden (inkl. den nødvendige tid og kurset) 
o Frikøb (KS og TR) 
o Prøveperioden 
o Læringskonsulenterne hentes ind fx i forhold til ændringer i fælles mål og 

indførelsen af idræt som prøvefag 
o De større kurser og uddannelser og tiden til det (den er utilstrækkelig) 
o Elevsamtalerne (feedforward, feedback og evaluering/trivsel) og USU 

generelt 
o Læringscafeen 
o Flextiden (de 126 timer) håndtres meget forskelligt 
o Folk på nedsat tid: er der taget de nødvendige hensyn i forhold til at 

undervisningsopgaven skal være mindre (det er der ikke alle steder) – vi 
taler om de 45% fra ”Den fælles forståelse” .. hvor går grænsen for opgaver 
der nedsætter undervisningsforpligtelsen og hvor fremgår det i 
opgaveoversigten? 

o Tvister og uenigheder? 
o Transporttid mellem matrikler og møder ud af huset rammer 

forberedelsestiden 
o Løn (?) herunder det udvidede undervisningsbegreb, samt uv-tillæg udover 

de 750 timer 

Pkt. 6 Løn 

  Sikring af at medlemmerne får den rigtige løn 
o Holbæktillægget er blevet mindre 
o UV-tillægget skal registreres, indberettes korrekt og udbetales – vi må 

forvente masser fejl i lønudbetalingerne hvorfor vi får en opgave med at 
alle får set deres lønsedler igennem og får dem rettet (TR-
opmærksomhedsområde!) 

Pkt. 7 Arrangementer, nyhedsbrev og hjemmeside 

  TR-kurset 
o Bjørn kommer mandag aften 
o Arbejdstid 
o Inklusion 



o Underholdende indslag 

 Kongres 

Pkt. 8 Eventuelt 

 o Køkken er nu indrettet i kælderen 
o Frokost på kontoret medfører umiddelbart igen ændringer i forhold til det vi aftale 

på døgnmødet – det fordrer dog, at KS husker at rydde af og op og spiser færdigt 
til tiden! 

o Kontormødet har overlevet sig selv i den nuværende form, hvorfor vi går til at 
holde kontormøder for de der har den daglige gang på kontoret 

 
 
 


