
 
Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 26/11 2019  

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

 

1. Meddelelser  

 Husk, at der er kursus for TR mandag d. 9. december - der er oplysninger omkring sted og tid på 

InSite 

 Der er lige kommet en TR-udsendelse omkring regionale TR-møder. Vores møde er d. 21/1 

kl.17.30-19.30. Sted kommer senere 

 Hovedstyrelsesvalg: Kredsen giver Spangsberg flødeboller, hvis skolens stemmeprocent når over 

80 % 

 Spørgeskema fra DLF: Fristen er overskredet 

 DLF-kalendere næste skoleår: Connie skal svare INDEN 4. december, så husk at skrive til hende 

senest på tirsdag d.3. december (bare med et ca. antal) 

 Julefrokost i kredsen: Torsdag d.30. januar om aftenen 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Der er ikke noget nyt 

 Pædagogisk forum: Der blev arbejdet videre med tema-dagen d.29. januar 

 Arbejdsmiljø forum: Der blev arbejdet videre med tema-dagen d.29. januar:  

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Dialogmøde 

Kort evaluering:  

Det var en forvirrende affære i forhold til, at folk ikke havde fået samme starttidspunkt af mødet, 

ligesom at forvaltningen ikke var repræsenteret. Indholdet var dog godt. 

Indhold: 

Mette lavede et kort oplæg i forhold til et kommunalt kursus, som ledelsesgruppen havde været på, 

hvor fokus har været, at man hele tiden skal se det fra borgerens side (se det udefra og ind). 

SB lavede et kort oplæg om folkeskoleidealets punkt 9. 

Gruppearbejde omkring skole/hjem-samtaler: Gode drøftelser omkring nye måder at afholde samtaler, 

gode input og erfaringer. Alle var enige om vigtigheden af skole/hjem-samtalerne, men at de godt 

kunne re-tænkes. Der var desuden enighed om, at det kunne være en god ting at arbejde videre med 

de forskellige inputs ude på skolerne.  

Næste møde er tirsdag d.10. marts kl.12.00 - 14.00 på Vallensbæk Skole. Der skal blandt andet samles 

op på punktet om skole/hjem (er der sket noget på skolerne siden sidst)? 

 

 

 

 

4. Henvendelse fra Søren Wiborg  



Politikkerne i Vallensbæk ønsker, at kommunen havner i ”top 25” målt på afgangskaraktererne, men pt. 

ligger vi nr. 66. Socialdemokratiet har derfor foreslået kommunalbestyrelsen, at der sættes ekstra 

ressourcer af til de tre skoler, hvilket blev afslået. De har derfor henvendt sig til kredsen for at få vores 

input i forhold til, hvad vi ser, der kan være med til at forbedre karaktererne. 

Vi drøftede muligheder for svarmuligheder og prioriteringer. MR sender svar retur til Søren Wiborg. 

 

5.  Lærerkommissionen  

Det er vigtigt, at vi får informeret vores kollegaer omkring tidsplanen, og hvad de kan forvente af 

offentliggørelsen af Lærerkommissionens anbefalinger - inden de kommer med anbefalingerne mandag 

d.16. december. 

Der skal laves Facebookopslag omkring det i løbet af uge 50 

 

6. Evt. 

AMR har været på kursus, og har fået at vide, at de ikke længere må få kopier af arbejdsskader, og 

derfor kan kredsen ikke sende dokumenterne ind til DLF. MR tager kontakt til DLF for at høre, hvad vi i 

stedet kan gøre. Måske kan det gøres ved en fuldmagt. 

Findes der retningslinjer på skolerne i forhold til medicinering samt hygiejne og plejeopgaver af elever - 

både i undervisning og på ture? Pilehaveskolen har nogle retningslinjer, mens der skal udarbejdes nogle 

på Egholmskolen (inspiration kan findes i kredsudsendelse 42) 

 

7. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt. 

 

 

 


