
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 18/9 2018  

Tilstede: MH, MM, SB, TMØ, MR og KM 

 

1. Meddelelser  

● Husk tilmelding til TR/AMR-dag d.2. oktober (tilmeldingsfrist i morgen) 

● Lærernes dag 5. oktober: KS-udsendelse herom 

● Modtagerklasse/elever: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere og lærere fra alle 

tre skoler, som skal drøfte strukturen og den økonomiske model. Strukturen skal være færdig til 

skolestart august 19. De skal også drøfte hvordan udslusningen skal foregå. TR skal sikre at 

lærerne, der deltager, har mulighed for at drøfte det med relevante kollegager 

● MR har sendt oplægget omkring drømmeskolen til de tre formand for skolebestyrelserne 

● Regeringen er kommet med et folkeskole-udspil 

● Tilbagemelding fra møde med DD:  

- 10.klasses tilbuddet skal justeres lidt, men skal blive på Pilehaveskolen 

- Office365 skal udrulles på skolerne på et tidspunkt 

- MED-udvalgene skal diskutere mulighedskataloget. Umiddelbart er der ingen større 

besparelser på skoleområdet 

- Lønaftalen bliver forlænget, da der jo ikke er indgået en ny lønaftale 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

● Kursusforum: Der har været afholdt to kursusdage, hvor fokus har været på TR-uddannelsen 

● Pædagogisk forum: Møde i morgen… der skal blandt andet diskuteres ny start i forbindelse med 

inklusion samt folkeskoleudspillet 

● Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

● Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Evaluering af arrangement for nyansatte 

Tirsdag d.11. september var der arrangement for nyansatte. Der var kun 4 nyansatte med. 

Snak om hvorfor der ikke var flere deltagere: Hvad er skyld i det? Hvad kan vi gøre anderledes? 

 

Brainstorm om tidspunkt, indhold m.m 

 

4. Fastlæggelse af datoer 

● Kreds temadag: Tirsdag d. 15/1-19 - hele dagen (8.00 - 16.00) 

● Generalforsamling: Fredag d. 22. marts på Pilehaven 

● Kredskursus: Vi afholder det i september 2020, MR/KM bestiller 

  

5. De største pædagogiske og skolepolitiske udfordringer for medlemmer 

Brainstorm og prioritering for hver skole over emnet, herefter fælles diskussion omkring det. 

 

Der blev blandt diskuteret: Ressourcer, forberedelsestid, inklusion, arbejdspres…. 

 

6. Eventuelt 

- Husk at vende elevplaner (Meebook?) på trio-møde på alle tre skoler 

- Hver skole skal have lavet en ressource-opgørelse til d.23. oktober (opgave er på InSite) 

- Kan man spørge på skolen omkring de ansattes anciennitet ? 



- Husk opgave om handleplan til mødet d. 23. oktober 

 

 

7. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 

 

 


