
 

Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 20/3 2018 fra kl 12.30-14.30 

 

1. Meddelelser  

 Fælles kørsel til TR stormøde i Fredericia  

Merete skriver ud. 

 DLF-insite: Der er oprettet Faglig Klub på Egholm og Vallensbæk. Pilehave er på vej. Det bliver ikke den 

primære kommunikationsform under lockouten - det er for nyt. 

Referater fra KS-møder lægges på DLF-insite. De sendes fortsat også pr. mail 

 Anbefalinger fra Inklusionseftersynet fremlægges på torsdag. 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursus forum  - Intet nyt 

 Pædagogisk forum - Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum - Intet nyt 

 Lønteknik - Intet nyt 

 

3. Modtagerklasser 

 Dennis kom og fortalte om, hvilke tanker de har gjort sig i CBU omkring organiseringen af 

modtagerklasser 

 

4. OK18 

 Hvad gør vi ved strejke og lockout 

Det er vigtigt at støtte op om de strejkende i Vallensbæk. Hvis der ikke foregår noget her, kan det give 

mening at opfordre folk til at støtte op om Ballerup og Høje Taastrup. 

 

 Hvad siger medlemmerne – ideer? 

Medlemmerne er mest til noget, som er stort. Store arrangementer med banner osv.  

Umiddelbart fornemmer vi, at man gerne vil mødes til kaffe, morgenmad, information osv.  

Størstedelen af hovedstaden vest ønsker ikke gule veste og små aktioner. Men hellere de store fælles 

demonstrationer. Det undersøges, om der er nogen strejke-aktioner i Vallensbæk vi skal støtte op om. 

Lokale til mødested under lockouten. Lasse forhører sig omkring lokalet i Roklubben. 

Der er folk til en kaffeklub på Vallensbæk skole og Egholmskolen. 

#En løsning for alle. En badge med denne tekst kommer ud til alle - i alle organisationer. I forbindelse med 

demonstrationer osv. vil det være fint med ens skilte for alle kredse. 

 

5. Kredskursus 

 Evaluering:  

Det var delte meninger om maden. Nogen syntes den var rigtig god. Andre blev ikke mætte. 

Ønske fra flere at være på Frederiksdal næste gang. 

Det var godt, at generalforsamlingen lå i forbindelse med kredskursus. 

Positive tilbagemeldinger på foredrag - dejligt at det ikke var så tungt. Til gengæld var weekenden ikke så 

faglig dyb. 

Dejligt at programmet ikke var så presset. Der var tid til hygge og at være. 

Det kunne være en god ide at præsentere kredsstyrelsen fra start af weekenden. 

Kunne det være en ide at forsøge at mikse skolerne lidt på en eller anden måde? Enten under spisning, 

eller efterfølgende i det festlige lag. 



 

 Pensionister, ønske om at komme med til kredskursus mere end en gang. Det er en beslutning, som KS 

kan tage. Det behøver ikke komme med på en generalforsamling. - Det tages op på næste møde. 

 Det er uhensigtsmæssigt, at der ligger valg til formand samme år som kredskursus - det tages op på 

næste møde. 

 Kan man gen-tænke kredskursuskonceptet, da nuværende koncept er dyrt? Gentænkning kræver tid. 

 

6. Eventuelt 

APV: Skolerne er godt i gang. Hvad sker der med de emner/områder, som ikke bliver udvalgt til dialogmøde 

2? 

DLF-insite: Mangler: Feedback-knap. Irriterende, at man ikke kan se, hvad man har læst og ikke læst af 

kredsudsendelser, TR-udsendelser osv. Ulogisk opsætning. 

 

7. Godkendelse af referat  

 

 

  


