
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag d. 4/2-2020 

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

 

1. Meddelelser  

 Der blev heller ikke ansat en Børne og Ungechef denne gang. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske 

fremadrettet. MR følger op på det. 

 Der er planlagt KS-møde den 24/3, men der er flexuge. Husk, at være opmærksom på det. 

 Medlemsmøder om periodeforhandlinger: Det er onsdag d.11. marts kl. 16.30 - 18.30 på Glostrup. 

Parkhotel. Husk at opfordre medlemmerne til at deltage. Der er tilmeldingsfrist 24/2. 

 MR har haft møde med Søren Wiborg i forhold til hvordan det går på skolerne. 

 Vinterferie og dagpenge: Husk at gøre de nyansatte (som ikke har optjent ferie) opmærksom på det. 

 Kredskursus: Vi har booket kredskursus d.8/1 - 9/1-2021 på Frederiksdal. 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Kort evaluering af TR-kursus og suppleant kursus, som KM tager med til næste 

kursusforum. 

 Pædagogisk forum: KM skal på kursus i uge 9. 

 Arbejdsmiljø forum: Evaluering af temadag i Kometen, som MR tager med til AMR-møde 

 Lønteknik: Der er snakket ferieaftale, Lasse sætter sig mere ind i det.  

 

3. Generalforsamling d. 13. marts kl. 16 på Egholmskolen 

 Beretninger: FU har lavet en brainstorm over 2019, og den blev udgangspunkt for en snak om den 

skriftlige beretning. MR fremlagde også, hvad den mundtlige beretning kommer til at indeholde. 

 Regnskab: KM fremlagde regnskab og budget. Vi kommer ud af 2019 med et underskud, som er mindre 

end det budgetterede. Vi budgetterer igen med et underskud i 2020, men håber at generalforsamlingen 

vedtager forslaget om kontingentstigning, så underskuddet bliver mindre. 

 Foreløbig dagsorden: Indkomne forslag omkring ”investeringer ” og ”kontingentstigning” 

 Valg af formand, kasserer, bilagsrevisorer og suppleanter 

 Dirigent: MH spørger Mariann (nødplan Anne Mette) 

 Kommunikationsplan: Der skal oprette en begivenhed på Aula med tilmelding (det gør TR’en på hver 

skole), der skal også en planche op med bindende tilmelding til spisning (Connie sender plakat til TR 

torsdag - Tilmelding til mad skal ske senest 2/3) 

 Husk start sang 

 Resten af arrangementet  

o Forslag til indhold af Anders Liltorps oplæg: Periodeforhandlinger og lærerkommissionens 

arbejde 

o Mad og drikke: KM og MR bestiller og køber ind 

o Deadline kl. 01.00 (MH lukker), alle hjælper med oprydning i løbet af aftenen 

o KM og MR tager en tur på skolen lørdag for at tjekke op på rengøringen 

o MH sørger for anlæg 

 

4. Ekstra ordinær kongres onsdag d.5. februar 

Der er udsendt forskellige bilag til dette punkt. MR gennemgik de mål som DLF vil forfølge i forhandlingen. Vi 

havde en drøftelse i forhold til, hvad vores forventninger er til kravopstillingen til periodeforhandlingerne 

Umiddelbart er følelsen, at det ikke er særligt konkret. Vi venter spændt på, hvad der bliver sagt i morgen på 

kongressen. 



 

5. Devices - en til en 

Der blev sendt en pressemeddelelse ud på de tre skoler omkring, at Vallensbæk Kommune fra sommeren får 

en-til-en-devices. Medarbejderne vidste ikke noget om det. Der har ikke været en pædagogisk/didaktisk 

drøftelse på skolerne omkring implementeringen af disse - og brugen af devices. 

 

Der blev diskuteret økonomi i forhold til dette - især med henblik på serviceringen, hvilket vi er bekymret 

for. 

 

Der arbejdes videre med dette i kredsen, ligesom TR’erne prøver at sætte den pædagogiske del på 

dagsordenen på skolerne. 

 

6. Evt. 

 Opmærksom på medicinering af eleverne. Der er ved at blive lavet retningslinjerne på Egholmskolen og 

Vallensbæk skole. Pilehaveskolen har lavet retningslinjerne. 

 Der er fnat på Vallensbæk Skole. Er det en arbejdsskade, når lærerne skal tage medicin pga. det? LA 

undersøger det 

 

7. Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt 

 

 

 


