
 

Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 10/12 2019 fra kl 12.30-15.00 

 

1. Meddelelser  

 TR-stormøde 

- Samkørsel til Odense d. 17/12-19, opsamling starter kl. 8.15 hos LA > SB > MH   

 Hovedstyrelsesvalget  

- Flot stemmeprocent fra hver skole, dette har udløst flødeboller på henholdsvis Egholmskolen og 

Pilehaveskolen. 

- Stor overraskelse, Jeanette Sjøberg opnåede ikke genvalg. Det bliver spændende at følge den nye 

hovedstyrelses arbejde. 

 Nyt fra kommunen 

- Nyt stillingsopslag til Børn og unge chef i Vallensbæk kommune. Forhåbentlig med ansættelse pr. 

1/3-20 

 Opsigelser 

- Indskolingslederen fra Egholmskolen har valgt at opsige sin stilling pr. 31/12-19 

 Opsamling vedr. basisdansk 

- Lærerne føler at de mangler tid og kompetencer    

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum  

- Tilbud til TR-suppleanterne - indføring i TR arbejdet (man. d. 27/1-20 kl. 8.30-11.30 m. morgenmad)   

- Tilbud til TR’erne om kursus i sygesamtaler (man. d. 27/1 kl. 11.45-15.15 m. frokost) 

MR tilmelder alle og sender dagsorden ud. 

 Pædagogisk forum  

- Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum  

- Intet nyt 

 Lønteknik  

- Intet nyt 

 

3. Evaluering af kursus d. 9/12 

 Hvordan arbejder vi videre med det? 

- Især tema 1. var godt. Temaet omhandlede Pædagoger i skolen (herunder; hvem kan ansættes til at 

undervise i folkeskolens fag?) En snak og diskussion om hvilke uddannelsesmæssige krav der kan 

stilles, hvilke kompetencer kan der kræves osv. Spændende at dykke ned i §28, §29, §30 og §40. 

Bestemt et punkt der skal tales videre om. 

- Tema 2. Digitalisering og datastøtte, ingen rigtig retning, derfor ikke et specielt spændende punkt. 

- Tema 3. Faglige vejledere som ressource på skolen. Hørt idé: vejledernes timer kunne omlægges 

(lægges i en pulje), så alle medarbejdere kunne få reduceret deres undervisningstimetal, så 

forberedelsesblokken hos hver enkel blev større.  

Der er dog pt. ikke interesse for at ændre vores brug af faglige vejledere på skolerne.     

 

 

4.  Lærerkommissionen  

 Hvordan går det med at forberede medlemmerne? 

- MH tænker at informerer medlemmerne på Egholmskolen på fredag i spisepausen. Blot nævne at 

kommissionen kommer med deres resultat på mandag og at alle TR’er skal til stormøde tirsdag. 

Samtidig er det vigtigt at huske vores medlemmer på, at der kommer anbefalingerne ud af 



kommissionens arbejdet og ikke en stor ”pose” penge. 

LA og SB tænker at gøre det samme, dog måske allerede torsdag.   

 

 

5. Statistik 

 Hvilken statistik skal vi bruge til at underbygge vores påstand 

- Vi gennemgik de tre skolers handleplaner for kommunes ønske om at forbedre 

karaktergennemsnittet sommeren 2020. Drøftelsen herefter gik på at det var handleplaner lavet af 

ledelserne og ikke af lærerne, dem der skal udføre opgaverne. 

- §40 er interessant, måske denne skal medtages til et evt. møde med Søren Viborg (A) 

 

6. Skolerunde 

- En lærer på Pilehaveskolen har opsagt sin stilling grundet det ”baske” miljø i Folkeskolen. 

 

7. Evt. 

- Planlægningsdag d. 4/3-20 på Ishøj vandrehjem kl. 12-16 - yderligere information udsendes senere. 

  

8. Godkendelse af referat  

 

 

 


