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 1. Godkendelse af  
referat 

 
  

       

2. Nyt fra K15 

Info fra formiddagens for-

mandsmøde, DLF; RJ in-

formerer. 

Medlemsbrev vedr. periode-

forhandlingerne diskuteres. 

Offentliggørelse af resulta-

tet, af periodeforhandlin-

gerne kommer 24.5.2020. 

Hvilken strategi skal vi ha-

ve hos os? 

Læs medlemsbrevet: 

https://dlfinsite.dlf.org/for

side 

Læs kongresvedtagelsen: 

https://www.dlf.org/media

/13125029/kongresvedtage

lse_arbejdstidsaftale_februa

r2020.pdf 

RJ  

 Styrelsen er blevet orienteret om 

processen, omkring periodefor-

handlingerne. 

 

 Fra nedlukning til fase 1 i gen-

åbningen af skolerne. Der er kun 

ros fra det øverste politiske ni-

veau og UVM. Lærerne har i 

denne svære situation, virkelig 

vist, hvad de duer til og det er 

blevet bemærket helt ind i Folke-

tinget!  

 

https://dlfinsite.dlf.org/forside
https://dlfinsite.dlf.org/forside
https://www.dlf.org/media/13125029/kongresvedtagelse_arbejdstidsaftale_februar2020.pdf
https://www.dlf.org/media/13125029/kongresvedtagelse_arbejdstidsaftale_februar2020.pdf
https://www.dlf.org/media/13125029/kongresvedtagelse_arbejdstidsaftale_februar2020.pdf
https://www.dlf.org/media/13125029/kongresvedtagelse_arbejdstidsaftale_februar2020.pdf


3. Løst og fast om gen-

åbningen – hvordan går det 

derude? 

Debatpunkt, tilbagemelding fra 

skolerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information fra BV? 

- TR har oplevet manglende in-

volvering i de forskellige pro-

cesser. Det har TR gjort op-

mærksom på og det har ledel-

sen anerkendt og der er nu ble-

vet lavet aftaler om, hvordan 

processer skal køre og om, 

hvordan man fremover kom-

munikerer ud til medarbejder-

ne. TR har nu en klar fornem-

melse af, at der bliver lyttet og 

samarbejdet. Medinddragelse 

og samskabelse er nøgleord. 

- 5. Klasserne fra Brøndbyøster 

er på UCN og der er eventuel 

mulighed for at få 6. Klasserne 

derud. Derudover er der planer 

om, at bruge Kulturhuset Kil-

den.  

- På UCN bliver det delt op i to 

hold, med rengøring imellem. 

 
 
Fase 2, i genåbningen af skolerne: 

 
Hvordan skal de fysiske timer 

med lærerne planlægges? 

Skal man opdele i dage/ eller 

formiddag og eftermiddag? Der 

er nedsat en arbejdsgruppe 

med parterne, at Kommunaldi-

rektøren, der danner grundla-

get for den politiske beslutning 

på KB mødet d. 13.5.2020 - 

Sundhedsstyrelsen retningslin-

jer er stadig gældende, vi afven-

ter om der kommer justeringer. 

Alle medarbejdere og ledere, må 

være indstillet på, at der kan 

ændres fra dag til dag og at det 



kræver stor fleksibilitet fra den 

enkelte. 

 

4. Fagfordeling 

2020/2021 

 

RJ Der er strukturændringer på vej, 

på UCN, if til Forståelsespapiret.  

Kredsen indleder en dialog med 

forvaltningen om at få klarhed 

over planerne og for at følge op 

på processen. 

Opgaveoversigten opleves stadig, 

ude på skolerne, for den enkelte 

lærer, som stor knast if til, hvad 

der skal på og hvad der udløser 

tid.  

Der ønskes klare retningslinjer i 

forhold til, hvad der udløser tid 

på opgaveoversigten. 

 

5. Orientering om an-

sættelsesprocessen 

Ny forvaltningschef i BKI; 

NG orienterer. 

NG  Der har været første samtale-

runde - der har været 6 kandida-

ter. Der er tre kandidater tilbage. 

To af dem har allerede erfaring 

indenfor vores område. Det er 

udmærkede kandidater. Anden 

runde snarest. Proces: Case 

samt spørgsmål. 

6. Valg af 4. FU-medlem 

og konstituering af 

FU. 

  Elin er genvalgt. Ingen modkandidater. 

Tillykke til Elin Mortensen 

 7. Nyt fra skolerne   ❖ Husk notater til referat 



 8. EVT.   
 

 
 

Hilsen Rikke Jørgensen
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


