
 

 

 
Referat af AMR – møde 
 
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 14.00 – 16.00 
 
 
Tilstede: Jeanette (EG), Lilja (HL) og Anita (HV) Afbud: Line (HØ) 
 
  
Referent: Christian  Ordstyrer: Christian 
 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 016 – 21   Godkendelse af referat fra den 18.5.2021 
  Referatet blev godkendt. 
     
 
Pkt. 017 – 21   Præsentation af den ”nye” AMR-gruppe i Kreds 25 

Vi bød velkommen til den nye AMR på HV og sagde samtidig farvel til AMR på 
BR, hvis nyvalgte AMR er uden for DLF regi.   

   
 
Pkt. 018 – 21   Nyt fra skolerne 

HL: ”Tilbage på sporet” er HL’s ønske om at samle op på de sidste 1½ års 
Coronasituation, og lærerne er kommet godt i gang og stemningen er god. HL 
har særligt fokus på de nyeste teorier i naturfag sammen med 
professionshøjskolen Absalon.  
EG: Nogle turbulente år på EG skal ændres til at kunne se fremad for både 
lærere og ledelse. Det er svært at rekruttere lærere, og det presser lærerne. 
EG har fokus på teamsamarbejdet og den professionelle lærer. For enkelte 
årgange betyder mange netværksmøder et stort pres på lærerne. 
HV: Også HV har haft mange turbulente år med mange skift i ledelseslaget. 
Endnu er ikke alle ledelsespositioner besat, og lærerne er pressede af den 
situation, HV er i. Også HV har svært ved at rekruttere lærere til de stillinger, 
der slås op. 
FOR ALLE SKOLER gælder det, at der er et stort ønske om at komme tilbage 
til det, der kan samle kolleger på tværs af afdelinger, årgange og opgaver. 

 
 
Pkt. 019 – 21  Covid-19 

Skolerne er opmærksomme på kommunens smittetryk og tager alle de 
forholdsregler, der giver mening for den enkelte skole. Kredsen er opmærksom 
på de retningslinjer, der er for skolerne og melder til AMR, hvis de ændres.  

 
 
Pkt. 020 – 21   Temadag og indhold på dagen 

Temadagen i dette skoleår afholdes 26. januar 2022, og Kredsen opfordrer 
både tillidsvalgte, skoleledelser og forvaltning om at sætte kryds i kalenderen 
dan dag, så vi sammen kan blive kolleger på det, der rør sig hos medarbejdere 
og ledelser. Vi arbejder med forskellige temaer, som endnu ikke er helt afklaret. 
Så snart det falder på plads, melder vi ud til alle.   

 
 
Pkt. 021 – 21  DLF-InSite 

Der blev orienteret om brugen af DLF-InSite som kommunikationsværkstøj 
mellem hovedforening, kredse og tillidsvalgte. Indtil videre er det den platform, 
vi bruger til fælles kommunikation. 



Pkt. 022 – 21  A20 
Der blev kort orienteret om, at det ikke er lykkedes at få aftalt en lokal 
arbejdstidsaftale med Albertslund Kommune. Kun ganske få kommuner har 
ikke en lokalt indgået aftale med lærerne, heriblandt Albertslund og Høje-
Taastrup. 

 
Pkt. 023 – 21  Evt. 
  Der er fællesmøde med TR og AMR d. 12. oktober 2021 fra kl. 12 til 15.  
   
 
Pkt. 024 – 21  Punkter til næste AMR-møde d. 23.11.21 
  APV-opfølgning  

Hvad skal AMR inddrages i? 
 
 
 
 
Christian Holm 
Næstformand  
Tovholder AMR 


