
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 4/12-2018 

Tilstede: MR, LA, MM, MH og KM 

1. Besøg af Dennis og Annette vedrørende modtagerundervisning 

Besøget er aflyst. Der kommer en ny dato efter jul 

 

2. Meddelelser  

 Møde mellem Dennis og Merete: 

- Der blev snakket om modtagerklasser (derfor mødet er kommet i stand) 

- Inklusionseftersyn: Kan den almene lærere mærke, at der er sket en forbedring. DD vil gerne have en 

læringssamtale med 4-5 lærere omkring, hvordan de oplever hverdagen, og hvor de forskellige 

udfordringer er. Der udvælges 2 lærere fra hver skolen, TR’erne snakker sammen så vi ikke fx vælger de 

samme ”slags” personer. MR vil gerne have en tilbagemelding hurtigst muligt (gerne i slutningen af 

denne uge) 

- Der er blevet sendt en anmodning om et møde mellem Henrik Rasmussen og MR 

- Ny start: Enten snakke om det på et dialogmøde eller at MR kommer med på et strategisk ledermøde 

 Kursus om skolernes budget: TR’erne og Maria var på kursus i skolernes budget i sidste uge, og det var rigtig 

godt. Det var en øjenåbner for mange ting, og gav et rigtig godt indblik i kommunens budget i forhold til 

serviceramme og anlægsramme. 

 

3. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum:  

- Programmet for temadagen (23/1-19) blev præsenteret. Forslag om at tage skolechefen med i alle 

kommuner 

- Opfølgning på kongressen: Folkeskoleidealet? Hvordan løfter vi det? Hvordan er stemningen på skolerne 

omkring det - fylder det overhovedet?  

- Status lærer/pædagog-samarbejde: Specielskoler/klasser, pitter m.m: Færre lærere og flere pædagoger. 

Kan vi tillade det på de svage børns vegne? Linjefagskompetencer? Kompetenceudvikling af lærere til 

specialundervisningen 

- Folketingsvalget 2019: Kan vi tænke nogle emner, som kunne være interessante at sætte på 

dagsordenen? Det skal vi have på et kommende KS-møde 

 Arbejdsmiljø forum: Der blev snakket om arbejdsmiljø-strategi, og om hvordan det kommer ud på alle skoler 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

4. Status på løntjek og opgaveoversigtsundersøgelse 

Der har været lavet løntjek på alle skolerne. Der blev fundet fejl i forhold i ferie, omsorgsdage, 

undervisningstillæg (men bedre end sidste år) og anciennitet. 

Generelt for alle skoler var, at mange af lærerne ikke kendte deres opgaveoversigt. 

 

Drøftelse i kredsen: 

- Overvejelse om at holde faglig klub i den første uge af skoleåret (forberedelsesugen), så man kan 

gennemgå opgaveoversigten, hvordan man læser den og hvilke spørgsmål man kan stille til ledelsen- og 

får alle til at læse den igennem 

- Kan man lave en aftale om en ”prøve-periode”, hvor folk kan komme til ledelsen, hvis de oplever, at det 

ikke hænger sammen, når hverdagen starter 

 

5. Årskalender 

Gennemgang af TR’ernes årshjul, snak om hvilke opgaver vi som kreds, TR og AMR skal varetage i løbet af et 

år. Årshjulet er på DLF-InSite 



 

Diskussion om faglig klub: Kan det nytænkes? Tidspunkt? Indhold? Kan noget af det være i 

undervisningstiden? 

Årshjulet skal på dagsordenen en gang i kvartalet i forhold til justering 

 

6. Dialogmøde på Egholmskolen d.18. december 

Punkterne bliver umiddelbart: 

- Læringsplatforme og elevplaner 

- Indskoling og inklusion 

Der er enighed om, at der skal skrives referat på mødet - og umiddelbart er der grønt lys for, at kredsen gør 

det 

 

7. Punkter til næste KS-møde 

 

- Kursus i skolernes budget: Hvordan kan vi bruge det fremadrettet? 

- Folkeskoleidealet (i forhold til PUF-konference) 

- Folketingsvalget 19: Hvad vil vi gerne sætte på dagsordenen (punkt til PUF-møde) 

- Opfølgning på dialogmødet 

 

8. Evt. 

- Kørselsregnskab skal laves og sendes til KM SENEST mandag d.17. december 

- Husk at svare på Connies mail omkring lærerkalenderen. Skriv mail til hende senest torsdag morgen 

 

9. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 


