
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 29/8 2017  

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

1. Meddelelser 

 Tilbagemelding fra møde om inklusionseftersyn: Det er kommet til at hedde ”Et styrket 
læringsmiljø for alle børn. 

 Arrangement for nyansatte lærere onsdag den 6/9-17 - tilmelding senest den 1/9-17 til 
MR. 

 It og digitalisering er et område, som CBU kommer til at arbejde med. Der skal tænkes 
tanker i forbindelse med devises, smartboard m.m. Hvordan kommer vores kollegaers 
meninger bedst til udtryk? 

 Modtagerklasser, men der skal køres et pilotprojekt for at undersøge om noget kan 
gøres anderledes. 

 10. klasse er et område, som CBU vil kigge på i løbet af året. 

 Der er kommet en lejer til underetagen (med indflytning 1/12). 

 Dennis og Mathias kommer på KS-mødet den 3/10 og gennemgår 
ressourcemodellen/tildelingsmodellen for os. 

 Regneark til beregning af forberedelsestid: Lasse gennemgik sit regneark, som de 
enkelte TR’er retter til, til næste møde. 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt - først møde i slutningen af oktober. 

 Pædagogisk forum: Intet nyt - møde i uge 37. 

 Arbejdsmiljø forum: MR og KM var på temadag omkring ”vold og trusler samt 
magtanvendelse”, super spændende og relevant. Det bliver præsenteret for AMR på 
først kommende AMR møde. 
 

3. Økonomi 

KM fremlagde regnskabet for 1/1-17 - 29/8-17, det blev taget til efterretning. 

4. KV 17 - tirsdag den 14. november kl. 19.00 

MR skal holde møde med BUPL og PMF i næste uge, og herefter kommer der en invitation ud.  

5. Ansættelsesbreve og opgaveoversigter 

Man skal være opmærksom på følgende ting i forbindelse med ansættelsesbreve og 
opgaveoversigter: 

- Midlertidige ansættelser - hvornår er man ansat fra/til, ansættelsesgrad, 
tidsbegrænset, hvem er man ansat for. 



- Fritvalgsordning  - skal man have sat pengene ind på sin pensionsopsparing i stedet 
for udbetalt, skal man give besked herom inden 1/10-17. 

- Nedsat tid – nedsat arbejdstid - har vores kollegaer styr på, hvordan deres 
arbejdstid er. 

- Overarbejde: Hvordan sikrer vi, at det er aftalt hvordan det aflønnes inden man 
udfører arbejdet. 

- Uddannelse – hvor meget tid gives der (reduktion i undervisning)? Stemmer det 
overens med den brugte. 

Alle punkterne blev drøftet. 

6. TR –tid/AMR-tid 

Det kræver, at vi har opgaveoversigterne, men de er kun kommet på Pilehaveskolen endnu, så det 
udskydes til næste møde. 

7. Eventuelt 

MR afholder AMR-møder følgende tirsdage: 26/9, 21/11, 13/3. Hvert møde har sin overskrift - 
vold/trusler, APV og opfølgning samt ”3 i 1”. 

Der kommer løntjek i uge 38-40, datoerne bliver meldt ud på skolerne snarest. 

8. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. 


