
Referat af kredsstyrelsesmøde d. 26/2-19 

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

1. Meddelelser: 

- Flytning af KS-møde 2/4 til tirsdag 9/4 

- Lønaftalen er nu skrevet under og gælder med tilbagevirkende kraft per 1/1-19, MR gennemgik 

aftalen så alle kender ordlyden. Aftalen kommer til at være på hjemmesiden 

- Arbejdsgruppen: ”Meebook med mening ” er nedsat, og de har det første møde på fredag. Fra 

kredsen sidder MR og LA med 

- Møde med DD og Annette for TR’erne omkring modtagerundervisningen tirsdag d. 26/3. MR 

rykker for et tidspunkt 

- Forretningsudvalget var til temadagen ”Er vi gearet til fremtiden”, hvor der både blev snakket 

om DLF’s og kredsenes fremtid 

- MR har fået en henvendelse fra en journalist fra P4, der skal lave en valgdebat med politikerne 

op til valget. Hun vil gerne have en lærer, der vil stille op til et telefoninterview omkring 

lærernes arbejde efter reformen. LA har et bud, som han kontakter. Ellers står MH til rådighed 

- Folkeskoleforliget: MR har printet aftalen samt interne notater fra DLF i forhold til 

fordele/ulemper ud omkring det. Hver skole har fået et sæt papirer. Der er høringsfrist 8. 

marts. Man ved ikke, om det kommer til at gælde fra næste skoleår 

- FH-kampagnen ”Stop ulighed” er kommet op til valget …. Opfordring til at bakke op omkring 

den. Der er en hjemmeside: https://www.stopuligheden.dk/ 

- DLF opfordrer til, at man bakker op om kommissionens arbejde. Der kommer et højst 

sandsynligt spørgeskema i den nærmeste fremtid i medlemmernes mailbox, og svarprocenten 

skal gerne være så høj som mulig 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

- Kursusforum: Intet nyt 

- Pædagogisk forum: Intet nyt 

- Arbejdsmiljø forum: Pjece omkring indeklima - bliver punkt på næste AMR-møde 

- Lønteknik: Den nye ferielov får ikke den store betydning for os i Vallensbæk, da vi har 3 

ferieuger i sommerferien (+ en i uge 8 og en i uge 42). Dette kommer på en dagsorden næste 

gang 

 

3. Generalforsamling: 

- Indhold til beretning - MR har lagt emner ud på InSite 

- Foreløbig dagsorden er sendt ud  

- Spisning og efterfølgende socialsammenkomst planlægges: MH, LA og SB står for 

tilmeldingerne. Der skal meldes tilbage til KM senest mandag 11/3 med deltagerantallet (til 

spisning) 

- Morten Refsskov kommer og holder oplæg 

- Budget 2019: Vi budgetterer igen med et underskud, og vi er i den kommende tid nødt til at 

kigge på det. Diskussion herom i forhold til de parametre, som vi kan ændre på 

 

 

 

 



4. Møde med borgmesteren 

Merete og Lasse fortalte om deres møde med borgmesteren. Herefter en snak om: 

- Hvordan arbejder vi videre derfra 

- Hvad skal kommunikeres ud til medlemmerne 

 

5. Evaluering af temadagen om inklusion 

Meget god dag med mange spændende oplæg. Snak om hvordan vi får det ud på skolerne 

 

6. Årskalender - udskudt 

Gennemse bilagene til TR-udsendelse 2 - de handler om årets planlægning 

 

7. Eventuelt 

Er der nok interesse for en lærer-idrætsdag? 

Snak om hvem der udfylder arbejdsanmeldelser på de tre skoler? Den administrative leder gør det 

på Egholm og Pilehaven 

 

8. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

 


