
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 5/9 2017  

Tilstede: TMØ, MM, SB, JB, MR og KM 

1. Meddelelser 

- Arrangementet for nyansatte: Der kommer 10 deltagere (4 fra Egholm, 3 fra Pilehaven og 3 
fra Vallensbæk) 

- TR stormøde 4/10 DLF har sammen med de andre faglige organisationer planlagt et fælles 
TR stormøde omhandlende ”Danmark for velfærd”. SM og MR deltager 

- MR og KM var til ambassadørmøde omkring folkeskolens formålsparagraf: ”Hvad skal vi 
med skolen”. De orienterede herom 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

- Kursusforum: Intet nyt  
- Pædagogisk forum: Møde i næste uge 
- Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

3. Regneark - er de blevet tilrettet de enkelte skoler? 

SB har rettet det til i forhold til Pilehaven, og fremlægger det på faglig klub på torsdag. JB har 
rettet det til i forhold til Egholmskolen. 

4. Dialogmøde - nogle kommentarer til dagsorden 

Arbejdsgruppen ”tid og ro til fordybelse” holdt møde i fredags, og de er ret fortrøstningsfulde, og 
synes der er kommet lidt mere ro på i forhold til nye projekter. Gruppen vil gerne fortsætte i 
forhold til, hvordan medarbejderne kan få mere indflydelse på kommende projekter, ligesom de 
gerne vil arbejde med, at de projekter der kommer, kommer nedefra. 

Arbejdsgruppen ”rekruttering og fastholdelse af lærere” holdt møde i torsdags, og de vil også 
gerne fortsætte deres arbejde. De vil gerne have fokus på, hvordan man tager imod nyansatte 
(lave et forløb hertil), og så have mere fokus på fastholdelsen af de lærere, som allerede er ansat. 

5. KV 17 

DLF har elevrettigheder som fokus i valgkampen, og de har lavet en pjece med 8 rettigheder. KS 
diskuterede hvilke der var mest relevante for vores kommune. 

Folkeskolen har lavet nogle spørgsmål, som de har bedt om at vi videreformidlede til politikerne. 

6. TPL orientering 

Man ønsker en fagdag i foråret, ligesom den der var sidste forår. Kunne den var temaopdelt (fx 
naturfagsprøven, læseløft på mellemtrinnet, bevægelse i undervisning m.m) 



Der er snak om en fase 2 ansøgning, men hvad er det så vigtigt at holde fokus på/hvad kunne være 
spændende at arbejde videre med?  Vi opfordrer til, at det bygges ovenpå det projekt, som vi 
allerede er i gang med nu, så det ikke bliver noget helt nyt. 

7. Eventuelt 

- Lasse er blevet far til en pige i fredags. Tillykke  

8. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

 


