
 

Referat af Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 23/10 2018  

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

1. Meddelelser  

 Løntjek kampagnen: MR kommer ud på skolerne - og sammen med TR- laver de løntjek på 

følgende datoer: 

Vallensbæk: 15/11, kl. 11.30-14.30 

Egholmskolen: 21/11, kl. 11.30 - 13.00 

Pilehaveskolen: 23/11 - kl. 9.30-13.00 

 Temadagen er blevet evalueret i Hoved-MED, som synes at det var ærgerligt, at indholdet ikke 

var det, som Jens Hansen havde aftalt med BFA. Man ville gerne have skudt arbejdet i gang i 

Trio’erne, men der var trods alt stadig mange ting, man kan gå hjem og arbejde videre på. 

 Flytning af KS-møde fra den 8/1-19 til den 15/1-19 grundet Arbejdsmiljøkonference (som MR 

skal deltage i) 

 Dialogmøder om Fælles mål: Mødet er i København d.12. november. MR er i dialog med DD om 

Vallensbæk Kommune skal deltage 

 Møde med Dennis og Thomas omkring Aula: Der kommer en invitation fra DD omkring det 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Der blev arbejdet med temadagen i Hvidovre d.23. januar 

 Arbejdsmiljø forum: Der blev også arbejder videre med emadagen, som kommer til at handle 

om inklusion og magtanvendelse 

 Lønteknik  

 

3. Kongres - tirsdag og onsdag 29. og 30. oktober 

Merete har lagt det rigtige link ind på InSite - også med kode og password. Her findes dagsorden og 

bilag. 

 

Følgende punkter fra dagsorden blev præsenteret - og vi diskuterede (nogle af) dem: 

 Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK 18 og drøftelse af de 

fremadrettede perspektiver 

 Drøftelse af folkeskoleideal 

 Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket fagbevægelse 

 Perspektiver og muligheder på baggrund af ”ny start” – samarbejdet 

 Ændringer af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

 

 

4. De største pædagogiske og skolepolitiske udfordringer for medlemmer 

Vi fulgte op på snakken fra sidste gang. 

Snak om elevplaner og Meebook: Hvor er skolerne henne? Er der meldt noget ud i forhold til 

kollegaerne omkring elevplaner? 

 

 



5. Ressourcefordeling og opgaveoversigter 

MR har indtastet ressourcefordeling fra skolerne hos DLF, og det ser meget forskelligt ud. Hun laver 

et excell-ark over det, så det giver et mere ensartet billede i forhold til fx at hive flexjob, nedsat tid 

m.m ud. 

             Der har været mulighed for dialog omkring opgaveoversigten på alle skoler 

 

6. Fastlæggelse af dato for julefrokost 

Onsdag d.19. december kl.17.00 - MR og KM planlægger. Nærmere info kommer  

 

7. Eventuelt 

 MR og KM arbejder videre med et internat for kredsen i stedet for kredsdagen (15/1) 

 Udlevering af ”opgave om årshjul” til TR’erne - bare til at sætte tankerne i gang 

 

8. Godkendelse af referat  

 

 

Punkter til kommende møder. 

 Århjul 

 Kongres  


