
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 24/10 2017  

 
Tilstede: MR, LA, MH, JB, SB og KM 

 

1. Meddelelser  

 Regionalt TR-møde om OK18 d. 30/10 kl.17.00-19.00 på Scandic Copenhagen, Vestre Søbred 17-19 

 Henvendelse fra leder omkring engangsbeløb til nogle medarbejder, der har lavet en ekstraordinær 

arbejdsindsats 

 Meget lav svarprocent (12,4%) i Vallensbæk på DLF’s spørgeskema, så TR skal lige rykke ude på skolerne. 

KM sender mail til TR, som skal lægges på intra 

 MR skal deltage strategisk ledermøde i morgen, hvor der skal diskuteres ”styrkede læringsfællesskaber 

for alle børn fra 0-18år”. MR fortalte om projektet 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Møde i næste uge 

 Pædagogisk forum: Intet nyt  

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

 

3. Kongres 

MR giver en tilbagemelding fra Kongressen, herunder en gennemgang af vedtagelser og resolutioner. 

Nogle af tilbagemeldingerne: 

- Der skal arbejdes med en nytænkning af kongressen 

- DLF vil i samarbejde med FTF rette henvendelse til ILO med henblik på, at vurdere ”konfliktsagen” på ny 

(på baggrund af de nye oplysninger der er kommet frem i forbindelse med ”Søren og Mette i benlås”) 

- Der skal vedtages et folkeskoleideal på næste års kongres 

- Konfliktberedskabet blev vedtaget 

 

Alle kongresvedtagelserne står på Folkeskolen.dk, hvis man er interesseret  

 

4. KV17 

Invitationen er sendt til skolebestyrelserne, og så skal invitationen laves som plakat - og derudover skal vi 

have lavet en ekstra plakat med de politikere, som deltager i valgmødet. 

 

De radikale venstre vil gerne lave et valgmøde for skoleeleverne, men det har vi valgt at takke nej tak til at 

være medarrangør af, men vi vil selvfølgelig sende informationen videre til kollegaerne 

 

5. Virkelighedens velfærd 

MR og MH giver en tilbagemelding fra TR stormødet i Odense. På baggrund af dette vil vi bakke op omkring 

underskriftindsamlingen ved at stå til valgmødet d.7. november og samle underskrifter. Der er en facebook 

side ”Danmark for velfærd”, hvor man kan se nærmere på andre arrangementer og skrive under på 

indsamlingen. 

Der skal skaffes T-shirts, papirer til underskrifter samt plakater/skilte. MR følger op på det 

 

6. Eventuelt 

- LA har lavet en standardseddel i forhold til aftalt overarbejde, således at det hele ikke bliver 

mundtligt 

- LA har ændret i opgørelsesarket 

- DD kommer på temadagen tirsdag d.28. november 

 

7. Godkendelse af referat  
Referatet er godkendt 


