
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2018 

 

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

 

1. Meddelelser 

 Mødeplan - juni: KS-møde d. 12. juni samt dialogmøde d.19. juni (+ AMR-dag d.21. juni) 

 Ekstraordinær kongres: MR skal til ekstraordinær kongres torsdag d. 7. juni 

 Sommerferiefrokost: KS-møde + sommerferiefrokost tirsdag d. 14. august kl.12.30 i MR’s 

have 

 TR-udsendelse 21: Man skal være OBS på denne TR-udsendelse i forhold til ny ansættelse 

 Lærermødet på Ryslinge Højskole: MR har kopieret en invitation, der skal hænges op på 

skolerne 

 Medlemskonference: Læs TR-udsendelse 23 omkring denne…. Husk at informere 

kollegaerne om dette 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

- Kursusforum: Der er møde d.19. juni. 

Vi har fået kurset omkring skolens budget sammen med Albertslund (for TR’erne). Det 

finder sted d. 27. november kl.12.00  

-  Pædagogisk forum: Der har været en temadag for den pædagogiske ansvarlige samt 

formanden i Hovedstaden Øst og Vest, hvor formålet var at styrke kredsens viden og 

handlemuligheder inden for uddannelsespolitiske emner og drøfte mulige tiltag. Vi 

diskuterede § 16b, udskolingspolitik og læringsplatforme 

- Arbejdsmiljø forum: MR er blevet tovholder i dette forum i Hovedstaden Vest. 

- Lønteknik: Møde på torsdag 

 

3. Besøg af Dennis Danielsen og Thomas Ankler 

Gennemgang af Aula samt GDPR - Thomas kommer rundt på skolerne i uge 32 og holder oplæg om 

begge dele 

 

3. Mødekalender 2018/2019 

Diskussion omkring hvordan mødekalenderen skal være til næste år: Skal det være hver 2. uge a 2 

timer eller hver 3. uge a 3 timer.  

Vi laver to forskellige kalendere til næste møde, så tager vi beslutningen derfra 



 

 

4. Løn - tilbagemelding fra lønforhandlingsmøde 

D. 13. juni er der arbejdsmøde med DD og JP i forhold til om vi kan finde nogle penge i 

lønbudgettet. Vi snakker videre om det på næste møde 

5. Kommunalplansstrategi - delvision 5 

MR skal til workshop omkring kommunalplansstrategien 

Udskudt til næste gang 

 

6. DLFInsite 

Udskudt til næste gang 

 

7. Eventuelt 

- Husk at sende kørselsbilag til KM senest d.19. juni (eller aflevere det til dialogmødet) 

- Snak om GPDR omkring skadesager og trusler om vold 


