
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 9/4 2019 

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

 

1. Meddelelser  

 MR har lagt befolkningsprognosen for Vallensbæk på InSite, og her kan man se, at der kommer en meget 

stor stigning af børn i skole-alderen (730 ekstra børn i 2025) 

 Nyt fra BKU-møde d. 3. april: Her blev man orienteret om ændringer i skoletiden i forhold til 

Folkeskoleloven og oprettelse af en gruppeordningsklasse på Vallensbæk Skole. Det er ikke vedtaget 

endnu 

 GDPR: Husk at være opmærksom på det - gælder også dokumenter fra DLF med medlemmers navne, da 

det at være medlem af en fagforening også er personlige oplysninger 

 Nyt fra arbejdsgruppen ”Meebook med mening”: Der er umiddelbart sidste møde i morgen, og der 

kommer en vejledning til alle i forhold til, hvad der skal være hvor (ugeplaner, årsplaner, beskeder….). 

Man er ikke færdig med at diskutere udformningen af elevplaner 

 Dato for Temadag: Tirsdag d.18. juni kl.8.00-16.00 + efterfølgende sommerfest 

 Adgang til kommuneintra bliver lagt ned, men MR har gjort opmærksom på, at medlemmer af MED-

udvalg stadig skal have mulighed for at komme på kommuneintra 

 MR har været på strategisk ledermøde, og her har hun foreslået, at skolerne skal arbejde med 

professionel kapital for at forbedre samarbejdet i trioerne 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Der blev snakket rigtig meget om folkeskoleidealet, og det er noget, som vi skal have 

arbejdet med i kreds-regi, så vi kan få det udbredt til vores kollegaer. Den kommende kongres kommer 

til at handle en del omkring dette, da der skal vedtages et ideal her 

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

 Lønteknik: Intet nyt møde. I forhold til løn i Vallensbæk, så har ingen fået den ekstra løn, som jo skulle 

komme i forbindelse med den nye lønaftale fra 1/1-19. Desuden mangler reguleringen fra 1/4 (fra 

overenskomstforhandlinger) 

 

3. Opfølgning fra generalforsamlingen 

 Indhold af spørgsmål og diskussion på selv generalforsamlingen: 

Der kom en del kommentarer under eventuelt, og det er godt at folk kom på banen  

 Evaluering af anden halvdel; Morten, mad og social sammenkomst 

Positiv stemning omkring Mortens oplæg - om end at det gik stærkt, når han skulle fortælle meget på 

kort tid 

Der var nok mad, folk hyggede sig og der var en god stemning. 

 

Vi havde flere medlemmer med, end vi havde for to år siden, hvor vi holdt det en hverdag. Vi skal bare 

huske at melde datoen ud i god tid, så vi kan få endnu flere med. 

 

 

4. Er vi gearet til fremtiden? 

 Kredsstyrelsen spillede spillet fra temadagen omkring ”Er vi gearet til fremtiden” som optakt til tema-

dagen i juni-måned 

 



 

5. Næste skoleår 

 Mødedag: Tirsdag om eftermiddagen som sædvanligt 

 Løse ender: Vi skal prøve at finde timer til at frikøbe Lasse en halv kredsdag mere (144 timer), forskellige 

scenarier blev diskuteret 

 

6. Årskalender - udskudt til næste møde 

 Hvilke områder skal vi have opmærksomhed på nu 

 Fagfordelingsproces, ressourcefordeling 

 

7. Eventuelt 

- Vi skal finde en dato for internat, så hvis man skal noget i det første halvår (august-december), så skal 

man skrive til MR, så vi kan gå uden om disse dage 

-  

8. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 


