
 

 

Referat af AMR – møde på Google Meet 
 
Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 14.00 – ca. 16.00 
 
Til stede: Jeanette, Line, Jørgen, Lilja og Christoffer Afbud: Ingen  
  
  
Referent: Maiken  Ordstyrer: Christian 
 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 010 – 20   Godkendelse af referat fra den 11.2.2020 
  Referatet blev godkendt.   
 
Pkt. 011 – 20   Nyt fra skolerne 

HV: Der har været en afskedigelsesrunde pga. besparelser, dårlig økonomi og 
faldende elevtal.  
Fagfordelingen er forsinket af samme årsag. 
EG: Der er kommet klarhed over fremtidig ledelse. 

 
Pkt. 012 – 20   Arbejdskalender for skoleåret 2020/2021  

Kalenderen blev gennemgået. Der er lagt op til samme niveau/antal møder 
som i år. Det er der opbakning til.  

 
Pkt. 013 – 20  Temadag 

Hovedstaden Vest’s årlige temadag er fastlagt til at blive afholdt d. 20.1.202. 
Orienter gerne lederne, kredsen sender også information ud, så det kan 
komme i kalenderen allerede nu. 
AMR var optaget af arbejdslivet – både som ung og ældre, og der var et udtalt 
ønske om at få skabt en temadag med udgangspunkt i et lettere arbejdsliv med 
mulighed for nedsat tid i de perioder, hvor det for den enkelte er nødvendigt. 
KS tager det med til næste AMR Forum i Hovedstaden Vest. 
  

 
Pkt. 014 – 20   Den nuværende situation 

BR: rengøringen har ikke fungeret optimalt. Der har været ca. 75% af børnene. 
Der åbnes fuldt op på mandag. 
EG: rengøringen kl. 10 er ændret, så der kommer rengøring mellem 12-13. 
AMR bliver ikke involveret. Selve hverdagen går ok, på trods af stor travlhed i 
ledelsen. Klasserne er stadig delt i to, om der er faste lærere i grupperne, er 
uvist. Der er kommet ekstra vogne til håndvaske, som ikke er sat til endnu. 
HV: Alle klasser 0.-5. har været delt i to. Alle lærere har været i sving siden 
første fase, så pludselig har der været samarbejde på tværs af skolen.  
Der har været ansat ekstra personale til at spritte dørhåndtag mm. af. Der er 
opsat vogne med ekstra håndvask. Hvert hold har fast toilet. Der er rengøring 
mellem 12-13. De store klasser er delt i hold på tværs af skoler. 
HL: hvert team har sin egen årgang, så der er faste lærere. De fleste lærere er 
tilbage nu. Der er plads til at have alle grupper samtidig, men skolen har også 
de små om formiddagen og de store om eftermiddagen.  
Rengøringen fungerer ok. Der er opsat ekstra toiletvogn. 
HØ: Rengøringen har været god. Klasserne har været delt i to, nu bliver to 
klasser delt i tre. Det fungerer godt. Der har også været udskolingslærere i 
indskolingen, det har været godt.  

 
Bekendtgørelsen om nødundervisning gælder fortsat: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/242 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/242


Pkt. 015 – 20  Fraværsstatistik – kan vi læse noget ud af tallene? 
Gennemgang af fraværet for 1. – 4. kvartal, som er sendt ud bilag. 
Kommunen har fastsat måltal for sygefraværet, en handleplan efterlyses.  
Sygefraværet på HØ er faldet, der er ikke umiddelbart sammenhæng med 
trivselsmålingen. 

 
Pkt. 016 – 20  Sommerafslutningen i kredsen 

Kredsen planlægger fortsat, at vi kan sige god sommer, som vi plejer. Så 
behold krydset i kalenderen. Gode ideer er velkomne, der kom et par stykker. 

 
Pkt. 017 – 20  Evt. 
  Intet at referere. 
 
  Punkter til kommende møder 

- Ytringer på de sociale medier – tema på fællesmøde 
- Stresshandleplaner, bliver de lavet og brugt, og virker de?  
- Laver I årshjul 

 
 
 
Christian Holm 
Næstformand  
Tovholder AMR 


