
 
 

Allerød – Hørsholm 
Lærerforening 
DLF Kreds 29 
 
Kærvej 8 
3450 Allerød 
Tlf.: 48 17 04 50 
E-mail: 029@dlf.org 
www.dlfkreds29.dk 

Referat af 
TR-møde i Hørsholm, Kreds 29 

Onsdag den 27. august 2014  
TR-lokalet på Hørsholm Rådhus 

 

 
Tilstede: Marianne, Jacob, Björn og Anthony 
Fraværende: Andreas (gået på barsel d. 23.8.14) 

 
 
Dagsorden: 

1. Budget 2015 og holdninger 

2. Netværksmøder i Hørsholm eller evt. flere mulige fælles TR-

møder i år?? 

3. Skal vi have et fælles fagligt klub-møde (medlemsmøde) i 

Hørsholm??  

4. Opgaveoversigter fra alle skolerne 

 
 

 

Sagsfremstilling er vedlagt.  
 
 
 
Husk – som sædvanlig – at melde afbud, hvis du er forhindret i at 
komme. 
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Sagsfremstilling: 

Pkt. 1 Budget 2015 og holdninger 

 Der er en fællesholdning om, at der ikke skal benyttes ”salami-
metoden”, men finder nogle færre steder, hvor man sparer mere. 

I øvrigt vedtages høringssvarsforslaget med to yderligere kommentarer. 
Vedrørende klassekvotienten(”loft”), at dette skal kædes sammen med 
forøgelsen af puljetimer 

Marianne vil tage punktet BSU nr. 3ab med borgmesteren. Vores ønske 
er, at midlerne beholdes centralt og skolerne ansøger så om midlerne. 

  
  
  
Pkt. 2 1) Netværksmøder i Hørsholm eller evt. flere mulige fælles TR-møder 

i år?? 

 Marianne og Anthony finder datoer, da tr støttede ideen. Ikke flere 
fælles tr-møder end de planlagte. 

  
  
  
Pkt. 3 2) Skal vi have et fælles fagligt klub-møde (medlemsmøde) i 

Hørsholm??  
Punktet handler også om, hvordan vi afholder faglig klub på skolerne. 
Vi har talt om at deltage i hinandens faglige klub-møder. Dette for at få 
sparring/supervision ad hinanden. 

 Ja, til et fælles fagligt klub møde. Marianne og Anthony kommer med 
en dato. 

Björn og Anthony besøger hinanden på faglig klub 

 Andreas og Jacob besøger hinanden på faglig klub 

  
  
  
Pkt. 4 Opgaveoversigter fra alle skolerne.  

Her skal vi snakke om, hvornår opgaveoversigterne er klar – ligeså med 
skemaerne. 

 Rungsted og Usserød har sendt dem. Hørsholm aflevere så snart de 
sidste justeringer er på plads. Skema for Jacob er sendt. Anthony 
sender denne dato. Björns er skiftende uge for uge, og Andreas er gået 
på barsel.  
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