
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 15/1 2019  

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

1. Meddelelser  

 Regionalt møde om ”Ny start og Er vi gearet til fremtiden” på tirsdag for kredsen i DGI-byen (9-18.00) 

 Der er givet svar på Kanal og anvendelsesstrategi for Aula til Thomas Anchler og DD. Vi har især 

kommenteret på Meebook-delen i forhold til uge- og elevplaner. Der overvejes om der skal nedsættes 

en arbejdsgruppe i forhold til Meebook, så alle skal tænke over, om der er kollegaer, der bruger 

Meebook i hverdagen (ikke nødvendigvis til elevplaner) 

 

1. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Internat i næste uge med titlen:  ”Profession og samarbejde - Lærerens 

professionelle dømmekraft, et grundvilkår for undervisning af høj kvalitet" 

 Arbejdsmiljø forum: Temadag på onsdag (kl.8.30-15.00) i Kometen er en succes, der er 203 tilmeldte 

 Lønteknik: Møde i torsdag omkring lønninger, lokal aftaler og feriepenge. Lasse giver et grundigere 

indblik i det på næste møde (punkt på dagsorden) 

 

2. Møde med borgmesteren  

Borgmesteren har kontaktet kredsen med henblik på, hvordan han kan vise sin anerkendelse overfor 

lærerne i Vallensbæk. Kredsen er meget positiv indstillet overfor, at han har taget kontakt med os i forhold 

til et samarbejde, og vi synes, at det er en god start på at vise anerkendelse.  

Der blev diskuteret forskellige scenarier som fx aftale, personligt kompetenceløft, hjælp til inklusion osv. 

Merete og Lasse har møde med borgmesteren på torsdag. Forslag til emner der skal drøftes: 

- Aftale  

- Inklusion…. Lærerne kan ikke mærke inklusionseftersyn 

- Mere tid til forberedelse 

- Dobbeltlærertimer 

- Ikke alt muligt hevet nedover hovedet, som ikke føles relevant (fx oplæg med Rachel Nichols) 

 

3. Evaluering af Dialogmøde 

Vi havde dialogmøde lige før jul, hvor der blandt andet blev diskuteret elevplaner samt udfordret indskoling. 

Vi diskuterede, hvordan vi kan komme videre herfra, men havde svært ved at finde en god vej. 

Merete er inviteret til strategisk ledermøde for at snakke om udfordret indskoling og inklusion 

4. Skolernes budget 

Hvad fik vi ud af det: 

- Budgettet skal være på dagsordenen til samtlige MED-møder, så det bliver et åbent punkt 

- Større forståelse for henholdsvis service- og anlægsrammen 

- Regnskab og budget skal ud før mødet, så man kan nå at se det igennem 

 

5. Inden næste KS-møde 

 

- Vi skal have styr på årskalender 

- Har kollegaerne styr på tilsynspligten (et punkt til møde) 

- Ansøgninger på skolen 

- Ressource-fordeling på skolen 



 

6. Eventuelt 

 

- Mark stopper som indskolingsleder på Vallensbæk Skole per 1. februar. Der arbejdes på en løsning 

herfor, men i første omgang slås stillingen ikke op 

- Snak om lejrskoletillæg (løn og afspadsering) 

 

7. Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt 

 

 

 


