
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag d.12/6-2018 

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

 

1. Meddelelser 

- Der kommer en temadag for TR og AMR i Vallensbæk d.2/10-2018 

- Opmærksomhed på de sidste to TR-udsendelser omkring ny ansættelser. MR laver en samlet 

pakke omkring emnet, som er klar inden sommerferien 

- Dialogmødet d.19. juni bliver rykket til august 

- Der har været møde I Børne og Kultur- udvalget: 

Modtagerklasserne: Man har godkendt, at man starter implementeringen i skoleåret 

2018/2019 - og det skal være helt implementeret i skoleåret 2019/2020. Beslutningen skal dog 

også forbi kommunalbestyrelsen, før det er endeligt 

10.klasserne: Der er kun 9 9.klasses elever fra Vallensbæk, der har søgt 10.klasses tilbuddet i 

Vallensbæk (og 12 elever udefra), mens der er 44 elever der har søgt andre muligheder (andre 

10.klassestilbud, erhvervsskoler og efterskoler). Det giver anledning for en drøftelse i 

kommunen for fremtiden - men der oprettes en 10. klasse efter sommerferien 

Feriekalender: Der er diskuteret feriekalenderen for 19/20, 20/21 og 21/22 - de er sendt ud til 

skolebestyrelserne til godkendelse 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

Kursusforum: Møde i næste uge 

Pædagogisk forum: Der er først møde til august 

Arbejdsmiljø forum: Der er tovholder-dag i august (for MR) 

Lønteknik: Er gået i gang med at finde ud af, hvad gruppen fremadrettet skal bruges til. Har set på 

lønnen i de forskellige kommuner og lavet en oversigt over dette. Der er også fokus på arbejdstid, 

aftaler/forståelsespapir m.m 

 

3. Ekstraordinær kongres 

Per B. Christensen holdt et oplæg omkring det arbejde, som ligger forud, og det var meget 

interessant. Oplægget ligger sig meget op ad artiklen fra Folkeskolen. Der er kommet en vedtægt 

fra kongressen, som blandt andet indebærer de drøftelser, som vi fortsat skal have i kredsstyrelsen 

(blandt andet omkring ny start) 

 

 

4. Mødekalender 2018/2019 

Diskussion omkring vi skal mødes 20 gange 2 timer eller 13 gange 3 timer…. Der blev enighed om at 

lave en version 3 med 16 møder a 2,5 time. KM laver en plan som sendes ud 

 

5. Løn 

LA og KM skal til arbejdsmøde omkring løn i morgen, hvor der skal regnes på forskellige ting i 

forhold til at finde nogle penge til nogle af de funktioner, som vi ikke har kunne honorere i den 

nuværende lønaftale 

 

Intern snak omkring løn 



 

6. Kommunalplansstrategi - delvision 5: Et udviklende børne- og ungeliv 

MR skal på workshop d.21. juni, så vi havde en diskussion omkring delvisionen, som hun kan tage 

med hertil 

 

7. Eventuelt 

- Husk at sende kørselsbilag til KM senest tirsdag d.19. juni 

- I forhold til vores interne opgørelse omkring ansættelse: MH tilføjer alder og anciennitet, og 

sender skemaet videre til kredsen 

 

8. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 


