
TR-møde-skoletr – Holbæk Lærerkreds 
 

Tirsdag den 18.11.14 kl. 14.00-16.00 
 

 

Til stede:  

 

 

 

 

 

Fraværende: 

Ole Kock – BSC2 , Tina Hertz – St. Merløse, Thomas Hornstrup – Tølløse,  

Tanja Robrahn – Jernløse, Elin Mortensen – Undløse, Steen Jakobsen – Hjortholmskolen, 

Annette Volfing Højager – Isefjordskolen, Betina Elmdam– Svinninge, , Hans Junker – Tuse,  

Allan Nielsen – Bjergmarken, Jesper Nielsen – Østre,  Mads Nielsen – Kildebjerg, Per – 

UngHolbæk 

 

Kirsten Nielsen – Vipperød 

 

Pkt. 1 Kampen om en ordentlig forberedelsestid 

 Hvad gør vi?  Ideer 

Bud på hvad vi kan gøre (ikke prioriteret rækkefølge): 

- Færre kurser – og samle de kurser, der er i ”klumper” 

- Luge ud i antallet af møder 

- Lægge forberedelsen i større sammenhængende klumper 

- Pædagogerne fører tilsyn med eleverne i pauserne 

- Samle USU på hele dage 

- Flexe på tilstedeværelsestiden (den del, der ligger ud over den fælles tid for alle) 

- Differentiere opgavernes tyngde/tidsforbrug a la 10. klasse-centret 

- Tilstræbe måneds-/periodenorm i stedet for årsnorm  

 

Pkt. 2 MED.   Hvad har i haft på dagsorden 

 Strategi for indflydelse 

- Punktet blev til en snak om, hvad der behandles netop nu i MED-udvalgene. 

- MED-udvalgene under Børnespecialcenter 2 har særlige udfordringer pga 

medarbejdersammensætningen 

- Der ønskes en undersøgelse af medarbejderflowet (på læreromerådet) i kommunen 

- Hans, Tuse, vil gerne (snarest muligt) have tilsendt andre skolers retningslinjer – hvis 

man har nogen - mht. tjenestefrihed, så han har dem til skolens behandling i MED-

udvalget  

 

Pkt. 3 Sygefravær  og (mgl.) vikardækning 

- Vi skal passe på med procentvise udmeldinger, da disse ikke altid er retvisende 

- Hans, Tuse,  har lavet en temperaturmåling omkring lærerarbejdslivet, som han har 

gennemført på afdeling Tuse til brug for det videre arbejde bl.a. mht. sygefravær. Der 

kommer snart information til TR på skolerne omkring en lignende undersøgelse. 

  

 

Pkt. 4 Ytringsfrihed 

Der har været 2 ”sager” under opsejling: 

- I St. Merløse lander den blødt i kategorien omsorg. 

- I Jernløse må der ikke (uopfordret) henvises til arbejdstiden, hvis der opgaver, lærerne 



ikke når. 

- Jesper henviser til pjecen: ”God adfærd i det offentlige” 

http://hr.modst.dk/~/media/Publications/2007/God%20adfaerd%20i%20det%20offentlige

%20-%20Juni%202007/God%20adfaerd%20juni%202007-pdf.ashx 

  

 

Pkt. 5 Evt 

- Se i Nyhedsbrevet (under punktet ”reklame”) om anbefalet adfærd på nettet. 

- Inklusionsguide. Også her er der nyt i Nyhedsbrevet. 

  

 

Pkt. 6 Hvis vi når det. Ny organisation 

- Der bliver som udgangspunkt kun 1 chef på skoleområdet fra 0.-9. klasse (Marianne 

Stentebjerg), mens Julie …. Bliver chef for 10. klasse og opad 

  

 

           Referent: Hans 

 

 


