
 

 

 
 
 
 
Referat af tillidsrepræsentantmøde 
 
Tirsdag den 02.02.2016 kl. 12.30 – ca. 15.00 
 
Dirigent: Maiken     Referent: Thomas 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 008 – 16  Godkendelse af referat fra den 12.01.2016 
  Referatet blev godkendt 
Pkt. 009 – 16   TR’ernes punkt 

PPR: Der skal ansættes ny leder, en ny SPUC’er i ledig stilling, og en psykolog 
i ledig stilling. Ydermere skal der ansættes en psykolog i ny stilling. 
HØ: Ansat ny leder til udskoling og AB-gruppen, der starter 4. marts. Der er 
kommet 4 opsigelser i januar 2016. Ansøgerfelterne til lærerstillingerne er 
meget tynde.  
EG: Der er blevet ansat 2 i orlovsstillinger. Ansøgerfeltet var meget tyndt. 
HV: En nyansat har sagt op. Ellers er der rimelig ro på personalefronten. Der 
snakkes meget om skolens struktur. Om den skal være 2-delt i stedet for 3-
delt. Processen har været god. Skolen har oparbejdet et stort underskud i 
2015.  
HL: Der er tilsyneladende stadig problemer med det fysiske arbejdsmiljø. 
Mange bliver syge, når de opholder sig i nogle områder på skolen. 
BR: Ser ud til at der vil være 2 begynder grupper til sommer. Der kommer 
mange elever løbende i løbet af skoleåret. Det giver udfordringer på 
lokalefronten.  

Pkt. 010 – 16   KS – orientering 
a. Arbejdsmiljøtemadag den 19.01.15 – evaluering 

Generel tilfredshed med arrangementet. Formiddagens program føltes en 
anelse lang. 

b. Retningslinjer for politianmeldelse af vold … Albertslund Kommune 
(Bilag er udsendt) 
Der blev henvist til bilaget og opfordret til at tage det op i MED-udvalgene 
på skolerne. 
 

  Der er blevet ansat ny direktør for BSV. 
 
  Der blev gjort opmærksom på SPARK-konferencen. 

 
Pkt. 011 – 16   Generalforsamling 2016 – se tidsplan (Claes/Thomas) 

Regnskabets resultat blev fremlag. Budget 2017 blev gennemgået med 
kontingent fastsættelse og ny struktur for aflønning af kredsstyrelsen. Foreløbig 
dagsorden samt Valgopslag blev omdelt til ophængning på skolerne. GF bliver 
afholdt på Herstedøster Skole i musisk rum nord. 

 
Pkt. 012 – 16   Samarbejdspapir for lærernes arbejdstid (Vibeke/Claes) 

a. Det videre forløb 



 

 

Der er aftalt møder med Borgmesteren og Formanden for skoleudvalget 18. 
februar. Yderligere er der aftalt 2 møder med Henriette Krag 15. februar og 7. 
marts. 
På disse møder vil kredsen arbejder på at forbedre samarbejdspapiret, så det 
giver lærerne de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde.  

 
Pkt. 013 – 16   Læringsplatforme (Maiken/Claes) 

Marianne Klöcker og Henriette Krag er i gang med at tage rundt på skolerne for 
at fortælle om læringsplatforme. Det er meningen, at alle skoler skal være i 
gang i 2017.  

 
Pkt. 014 – 16   Eventuelt 
   


