
Referat af kredsstyrelsesmøde, tirsdag d. 28. august 2018 

 

1. Meddelelser  

 Reklame for bøgerne i Pædagogisk Rækkevidde, den nyeste Samspil mellem skole og hjem er hver at 

læse skimme, da det er hendes undersøgelse af brugen af ForældreIntra er meget interessant og værd at 

tage en diskussion af ude på skolerne eller på dialogmøderne. 

Det kan godt betale sig at læse bøgerne, der bliver fortalt nogle gode ting, MR oplevede bl.a. Maria 

Ørskov som er en af forfatterne, da hun var på workshop 

 Registrering af undervisningstiden, det gør Merete når hun har fået opgaveoversigterne – mangler stadig 

at høre fra Vallensbæk. 

MR samler opgaveoversigter ind, har allerede modtaget dem fra Pilehaveskolen. Egholmskolen har 

udfordringer med TRIO, mens Vallensbæksskole er på vej. 

 Nye kollegaer – har vi kontakt til dem har de meldt sig ind og kommer de til arrangementet den 11/9 

Husk at gøre de nyankomne opmærksom på dette arrangement. 

 Løntjek i uge 46-47. TR’erne og Merete aftaler datoer efter mødet.  

 APV, hvis I ude på skolerne er færdige med jeres retningslinjer, vil Merete meget gerne have dem. 

Ikke retningslinjer, men de APV handleplanerne der er udarbejdet, vil MR meget gerne se. 

 Ny punkt: 

Vi bygger vores drømmeskole, tors. d. 27/9, arrangeret af Danmarks lærerforenings lokale kredse, sedler 

uddelt til ophæng på skolerne.  

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum  

 Pædagogisk forum  

Arbejdsmiljø forum 

23/1-19 temadag, vinkel i forhold til arbejdsmiljø - Magtanvendelse. Vigtigt da emnet ofte ryger ind 

under Vold og trusler 

Arbejdsmiljøstrategien skal diskuteres på førstkommende AMR møde (d. 4/9). 

 Lønteknik  

 

3. Arbejdet med overenskomstresultatet og Ny start 

 Merete og Sus (da hverken Lasse eller Maria kunne) skal på konference omkring dette den 30-31/8. 

Følgende er lektien til konferencen. 
 

 Udarbejdelse af en grundskitse for, hvad de 50.000 kr. skal bruges til  

Idé/er: 

1. En temadag mellem skolebestyrelserne og Kredsen, for at styrke fællesskabet og kommunikationen 

skole og hjem imellem. Gerne oplægsholdere udefra. 

2. Professionel kapital bør medtænkes, MR taler videre med Dennis herom 

 

 Hvordan vi får engageret medlemmerne i overenskomstresultatet. 

Idé/er: 

1. Fælles faglig klub 

 

 Hvordan styrker vi Trio-samarbejde og hjælper TR’erne bedst muligt 

Diskussion - MR lod sig inspirere af os andre. 

 

4. Lønaftale  

 Jeg håber at jeg er blevet klogere efter mit møde med Dennis fredag. 

MR har været i dialog med Dennis omkring lønaftalen. 

Lønkortet er reguleret, Connie har sendt dette ud til TR via mail. 



Den store regulering træder egentlig først i kraft d. 1/4-2019, vær opmærksom på dette. 

 

5. Eventuelt 

 Ansatte på deltid/nedsat tid 

Passer vi godt nok på vores deltidsansatte? 

 DLF-Insite - status 

Det er diskuteret, og lige nu ligger fokus på siden internt i Kredsen.  

 

6. Godkendelse af referat  

 

 


