
 
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 3/10 2017  

 
Tilstede: MR, SB, MH, JB, TMØ, KM 
 

1. Meddelelser  

 Opfølgning på oplysningsskemaerne: MR vil gerne modtage skemaerne nu, også selvom de ikke er 
færdige. Så kan de sidste tilføjelser komme senere 

 Julefrokost dato skal fastlægges: Mandag d.18. december kl.17.00, MR og KM planlægger noget 

 Opgaveoversigt (et emne vi skal blive ved med at have fokus på):  
- Vallensbæk Skole er i gang med samtalerne (alle er indkaldt), men alle har ikke fået den endelige 

opgaveoversigt endnu 
-  Egholmskolen har fået opgaveoversigterne, og alle er inviteret til møde (men det er ikke så mange, 

der har takket ja til det) 
- Pilehaveskolen: Alle har fået oversigten, og alle er blevet tilbudt en samtale, men heller ikke her er 

der mange, der har brugt det 
 

 
2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt møde 

 Pædagogisk forum: Møde d.12. september. Der blev snakket om: 

- Dataindsamling i forhold til, hvordan kommunerne/skolerne bruger dette. Opfølgning på en 
konference, hvor det havde været hovedemnet. Hvordan bliver vi skarpere på dette emne? 

- 24. januar temadag i Brønden, hvor TR og AMR skal deltage….Måske under overskriften: 
Relationer og digitaliseringen - tid til barnet og relationen og SUND data 

- Kongressen skal i år beslutte om vi skal have folkeskoleideal, det skal diskuteres på den 
kongresforberedende kursus 

 Arbejdsmiljø forum: Har snakket om vold og trusler (gennemgået for AMR på AMR-møde). Der blev også 
snakket om arbejdsskadeanmeldelser, og vi fortsætter med at sende alle anmeldelser ind til DLF. AMR 
skal have en fuldmagt, som skal underskrives, så MR kan sende dem ind til foreningen 

 
 

3. Kongres 

Kongressens dagsorden blev gennemgået, herunder hovedstyrelsens forslag til OK krav og foreningens strategi 
for forløbet. 
Herefter diskussion omkring hvordan vi får dette ud til medlemmerne 
 

4. Gennemgang af ressourcefordelingsmodel af Dennis og Mathias - udskudt. De havde glemt os  
 

5. Temadag  
 
Kredsen afholder en temadag tirsdag d.28. november (ca. kl.8.00-16.00). Temaer kunne være: 

- Hvordan ser Vallensbæk ud efter valget? Skal vi forholde os til en ny situation? 
- Hvordan får vi indflydelse på den nye kommunalbestyrelses politik? 
- Budget - hvordan får vi en større indsigt i skoleres budget? 

MR og KM planlægger temadag ud fra ovenstående 

 
6. KV 17 

Følgende partier deltager: Konservativ, Socialdemokratiet, Radikale venstre, SF, Enhedslisten og DF. Liberal 
alliance mangler vi svar fra. 
Heiner fra Folkebladet bliver ordstyrer på arrangementet 
 



Hvordan får vi forældre/vælgerne på banen?  

- Have fat i forældrebestyrelserne 
- Plakater 
- Kollegaer, der er bosat i Vallensbæk, er jo vælgere: Tag udgangspunkt i eleverne/børnene 
- Elever, der eventuelt skal arbejde med valget i samfundsfag, kan med fordel også deltage 

 

7. Eventuelt 
- Der er kommet mange opgaver til fagteams, som ikke står på opgaveoversigten (både på 

Pilehaveskolen og Egholmskolen) 
- Vallensbæk Skole er ved at skrive ind i ”vikarfolder” omkring magtanvendelse og fastholdelse. 

Egholmskolen har også snakket om det på et MED-møde, så det burde også komme ind i deres 
”vikarfolder” 

- Tilsyn…. Der er meget tilsyn på skolerne 

 

8. Godkendelse af referat  
Referatet er godkendt 
 
  


