
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 15/8 2017  

Tilstede: MR, LA, SB, JB, TMØ, MM og KM 

 

1. Meddelelser  

 Blækklat - Der kommer en august udgave med følgende indhold: Velkommen (tilbage), nyansatte 

arrangement, opgaveoversigt, kredskursus, generalforsamling, åbningstider på kredskontoret m.m 

 Medlemsseminar 29. – 30. sep. om OK18 på Glostrup Scandic burde hænge på lærerværelserne. 

Tilmeldingsfrist 17/8 

 Kommunalt inklusionseftersyn: MR er blevet præsenteret for et oplæg fra forvaltningen, og skal mødes 

med arbejdsgruppen igen på torsdag. Intensionen er, at det i første omgang er skolen, som er 

omdrejningspunktet 

 Lønaftalen bliver som nævnt før ferien uden de store ændringer 

 Dialog-app giver et billede af, hvor meget forberedelse man har per dag, men Lasses mere detaljeret 

regneark giver et større overblik  

 Kredskursus: Comwell i Holte den 16. og 17. marts 2018. Generalforsamlingen bliver som aftalt holdt i 

forbindelse hermed 

 Kongres den 10., 11. og 12. oktober.. TR’erne tænker på, om de har mulighed for at deltage 

 Hvad skal vi med skolen? Hvidovre Rødovre og Glostrup er medarrangører af et Formåls-

ambassadørmøde (onsdag 30/8 kll.14-16. Vi er meget velkomne 

 Løntjek uge 38+39 - datoer til hver skole tilgår 

 Arrangement for nyansatte d.6/9 - indbydelsen kommer 

 Vallensbæk Kommune har lavet en folder ”inspiration til introduktion af nye medarbejdere”. Har skolen 

disse foldere? 

 Der er kommet datoforslag til dialogmøder sendt til ledelsen og MR - MR sender datoerne når de er 

konfirmeret 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum : Intet nyt - møde i oktober 

 Pædagogisk forum - intet nyt - møde i september 

 Arbejdsmiljø forum - MR og KM på temadag i næste uge 

 

3. Kort skole runde 

Vallensbæk Skole:  

Der er ansat 4 nye, men der er stadig lidt udfordringer i forhold til at få dækket alle fag. Bibliotekets 

åbningstid er blevet reduceret, da de kun har ca. 15 åbningstimer fordelt over ugen. Det giver utilfredshed 

hos lærerne 

Pilehaveskolen: 

Der er ansat 4 nye lærere og 1 ny afdelingsleder. Der er stor utilfredshed omkring ungdomsskolens OL 

arrangement, da der har været sen udmelding, og der kræves, at lærerne deltager til og med kl.16.00. 

Undring over lærerdeltagelse eftermiddag/aften i kulturugen 

 

 

 



Egholmskolen: 

Der er ansat 9 nye lærere og 1 en ny afdelingsleder. Der er stadig en del uuddannet ansættelser. Der er 

travlt, og det er tydeligt, at det fylder, at der de sidste år er kommet mange nye. Det kræver en del af de 

erfarne lærere. 

O.-5. klasse har fået tildelt et klassesæt ipad per årgang, til gengæld er der kun 1 klassesæt computer til alle 

fra 0.-5.klasse 

 

4. TPL dag 8/8 

Kort tilbagemelding fra de forskellige Workshop: Der er blandede tilbagemeldinger, nogle workshops var 

rigtig gode, andre var mindre gode. Svært ved at se tillknytningen til TPL 

Forskel på engagement i forhold til, hvor presset uge 32 var. Skal man opnå at folk er psykisk tilstede, kræver 

det at der er tid til egen forberedelse på andre tidspunkter i den uge 

 

5. Arbejdsfordelingen i kredsen 

 MR har lavet en oversigt over arbejdsfordelingen. Den blev godkendt 

 Aktivitetskalender er lavet, har man ændringer/tilføjelser så skrives det til KM 

 MR har lavet et ”oplysningsskema om skolerne”, som TR’erne skal udfylde og sende til MR 

 

6. TR og AMR tid 

Kan vi kæmpe for, at TR og AMR har fælles forhold på skolerne? Der arbejdes videre på dette. 

Der indkaldes til fire årlige møder for AMR’erne kun om arbejdsmiljø, de kommer til at være om tirsdagen.  

 

7. KV 17 - udskudt til næste gang 

 Opfølgning på handleplan samt status og forventninger til arbejdet med dette. 

 

8. Eventuelt 

- Tænk over muligheder til underholdning i forhold til kredskursus fredag aften 

 

9. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 

  


