
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 24/9 2019 

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

 

1. Meddelelser  

 Ønsker man at ændre i sit fritvalgstillæg skal ændringerne ske inden 1. oktober. Husk at snakke med den 

administrative leder på skolen omkring dette. 

 Basisdansk og rejsehold: MR er indkaldt til styregruppemøde den 4/10, og har i den forbindelse været 

rundt på de tre skoler og snakke med nogle af DSA-lærerne, så hun har et indblik i, hvordan det foregår 

på skolerne.  

Der er en opmærksomhed fra kommunen (Helene) på projektet, og der er sat nogle ting i værk. 

 Børne og unge chef: Der er kommet nogle ansøgninger, men der håbes, at der kommer nogle flere, så 

feltet er bredere. Der er ansøgningsfrist 28/9, og der er planlagt samtaler d. 8/10 og d. 28/10 - med 

ansættelse pr. 1/12. 

MR skal deltage i udvælgelsen af kandidater på tirsdag morgen. 

 MR har været på Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen for at fortælle om den nye ferielovgivning. 

Vallensbæk Kommunen har nu besluttet, at alle ansatte kan holde 5 dages ferie på forskud, hvilket 

betyder at alle lærere kan holde den kollektive ferie som sædvanligt. Stopper man d. 31. juli skal man 

være opmærksom på, at der bliver trukket noget ferie. 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Husk der er kursus d.9. december kl.10 - 15.00 i Herlev 

 Pædagogisk forum: Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Kongres, nogle af de interessante punkter på dagsorden er  

 Formandens beretning (tirsdags punkt): Rammen bliver noget med demokrati og med den 

indgangsvinkel, at folkeskolen er en af grundstenen i vores demokrati. Han skal fortælle om folkeskolens 

status - uden at tale skolen ned, herunder hvordan forældrene ser på skolen kontra 

friskoler/privatskoler.  

Derudover vil han blandt andet komme ind på folkeskoleidealet, læreruddannelse og kvaliteten af den, 

inklusion og kommercialisering 

Næstformandsvalg (torsdagspunkt): Der skal jo være valg til næstformandsposten, og valget kommer til 

at stå mellem Dorte Lange og Morten Refskov. De kommer og taler på kongresforberedende kursus, som 

Lasse og Merete deltager i. Det er kun MR, der har stemmeret. Vi drøftede Dorte vs. Morten, så MR fik 

vores holdninger og tanker med i bagagen. 

 Folkeskoleideal (onsdagspunkt): Hovestyrelsens bud på et folkeskoleideal er på kongresportalen. Det er 

blevet skåret ind til benet, så det er blevet mere overskueligt. Det er ikke en facitliste, men det handler 

om de værdier, som barnets skole skal bygges på. Det er dette, som der skal diskuteres på kongressen. 

Hovedstyrelsen vil gerne have en drøftelse om, hvordan det føres ud i livet, hvordan vi bruger det, og 

hvordan vi fastholder energien.  

 Periodeforhandlinger og Ny start: Kommer til at handle om hvordan vi skaber det bedst mulige 

forhandlingsgrundlag 

 Er vi gearet til fremtiden (burde starte onsdag): Der kan komme store diskussioner omkring dette i 

forhold til økonomi, dagligdag og sagsbehandlinger 



 Vedtægtsændringer (kommer nok drypvis, så man kan skille dem ad): De handler blandt andet om en 

pensionistændring og om de kongresdelegerede skal sidde 2 eller 4 år. 

 

Til kredsen: Desuden ligger der noget i debatforummet omkring næstformandsvalget. Vil man vide mere om 

nogle af de andre punkter kan man finde den skriftlige beretning, bilag og noget baggrundsmateriale på 

Kongresportalen: https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2019. 

 

4. Evaluering af Dialogmøde 

 

Det var Merete, der tog styringen (som aftalt), og det virkede godt. 

 

Punkt nr.1 ”Tilbageblik - hvad har vi arbejdet med, og hvad har det ført til”? tog rigtig lag tid, og det var 

tydeligt, at trio’erne ikke havde snakket sammen inden mødet. Der blev på kredsstyrelsesmøderne givet 

udtryk for, at TR/AMR savner tid med ledelserne. 

 

Ønske om at der kommer mere diskussion på møderne, især gerne om de ting som ikke fungerer optimalt. 

 

Næste dialogmøde tirsdag d.19. november som blandt andet omhandle skole/hjem-samtaler og elevplaner 

 

5. Kort evaluering af nyansat og pensions- arrangementerne  

Nyansat arrangement: Hyggeligt arrangement, fungerede godt. Positive tilbagemeldinger fra de deltagende: 

Godt med faglig snak i uformelle rammer. Bowling-delen fungerer god.  

Maden var ikke super god.  

Konceptet med faglighed, bowling og mad skal fortsættes 

 

Pensionsarrangementet: Tak til Ishøj for planlægningen. Fungerede godt - og satte tankerne i gang. 

Oplægsholderen var rigtig god, rolig og tålmodig 

 

Pensionistturen: Det fungerede rigtig godt, var en hyggelig dag. Der deltog 10 pensionister sammen med MR 

og KM 

 

6. Punkter til blækklatten 

Næste blækklat skal komme efter efterårsferien. 

 

Måske lidt flere billeder, så der kommer lidt luft i teksten. 

 

Punkter: 

- Løntjek 

- Ferielov 

- Borgmestermøde 

- Kongres 

- Valg til hovedstyrelsen 

- Basisdansk 

- Lejrskoletillæg 

- Dialogmødet (næste møde: Har folk nogle indspark) 

- Pensionsarrangement 

- Ny ansat (SB og Anna skriver dette) 

- Medicinering 

- Noget gammelt 

 

https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2019


7. Læringsfestivalen 

Læringsfestivalen skal evalueres på strategisk ledermøde i morgen, men det er ikke drøftet på skolerne. 

Helene ønsker input til næste år: 

- Kunne man lave det til en pædagogisk dag/overnatning? Oplæg med drøftelser/diskussioner i lærergruppen 

- Foredragsholdere skal være mere målrettet til hverdagen og lærerne 

- Skræmmende at folk har svært ved at huske, hvad der var sket (så har det nok ikke været relevant nok) 

- Studiebesøg 

- Skal den være der hver år? 

- Konkrete ting som kan tages med i undervisningen? 

- Selvvalgte workshop som man kan bruge til noget? 

 

8. Evt. 

 

- Vi havde en drøftelse omkring sygefravær på skolerne. Hvad er grunden til fravær?  

- Microbit kursus i uge 37 var ikke relevant for alle på mellemtrinnet - især ikke ovenpå at man også havde 

været til det på læringsfestivalen (med næsten samme indhold) 

- Lærernes dag d.5. oktober: Der er ikke kommet noget materiale i år fra DLF 

- Statens kompetencefond: Man kan søge om midler til uddannelse, hvis ens arbejdsplads også vil bidrage til 

dette (kredsudsendelse 59) 

- Stormøde d.17. december…. Har måske indflydelse på vores julefrokost 

 

9. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

 

 

 

 

 

 

 


