
 

Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 31/3 2020 fra kl. 12.00 – 13.00 

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

 

 

1. Meddelelser 

- Der er kommet ud fra DLF om et skype-møde med Anders Bondo omkring periodeforhandlinger. Det kan 

man tilmelde sig, hvis man har interessere- der er sidste tilmeldingsfrist idag! 

- Der er HV-møde i morgen (også skype møde). Der er baggrundsmateriale til som med fordel kan læses 

inden. 

 

2. Status fra skolerne - skolerunde 

Status - Vallensbæk Skole: 

- Der er ingen nødpasning (der er ingen tilmeldte børn). Skolen holder åbent, hvor man kan komme forbi og 

printe (eleverne må også komme forbi - hvis man har en aftale). Der er også enkle lærere der arbejder på 

skolen (de kan sidde for sig selv). Biblioteket er også åbent, så børnene kan komme og hente noget. 

- Fagfordelingen er så småt startet. Alle medarbejder har telefonisk meldt tilbage med ønsker til næste 

skoleår 

- Fokus på afgangsprøver, trækning af emner m.m 

- Stort fokus på at lærerne har kontakt med eleverne. Der er en accept af, at lærerne står i forskellige 

situationer, og at man derfor gør noget forskelligt. Ledelsen skal kontaktes, hvis man har nogle elever, som 

man ikke kan få kontakt med på nogen måde 

- Støttetimer (på enkeltintegreret elever): Der skal ekstra kontakt til disse børn. Det er iværksat - ofte er det 

klasselæreren, der har den ekstra kontakt 

 

Status - Pilehave Skole: 

- Der er stadig nødpasning (på op til 8 elever - fordelt på 0.-3-klasse) 

- Der er umiddelbart ikke åbent på skolen i forhold til, at eleverne kan hente noget på skolen 

- Der er stadig trio-møder ugentligt (over teams) 

- Der er ikke taget hul på samtalen om eksamen 

- Klasselærerne skal igen ringe rundt i denne uge - enten telefonisk eller i teams (med max 5 elever af gangen) 

- Budgettet viser stort underskud, så der varsles, at lærerne skal op i undervisningstid 

 

Status - Egholmskolen: 

- Der kommer færre børn i nødpasning, end der er tilmeldt. Ca. 4-5 børn ad gangen. I denne uge er der 

kommet flere pædagoger på nødpasningsplanen end lærere 

- Triomøder afholdes stadig. Der blev i går snakket om fagfordelingen - status over hvilke lærere der kommer 

tilbage/skal på barsel/andet 

- Udskolingen er begyndt at snakke om eksamen og gruppedannelse (som har fyldt en del på skolen, da 

udskolingslederen vil tvinge elever i grupper), der er (vist) ikke lavet en endelig plan for trækning af emner 

endnu 

- Der er nogle lærere, som er presset - især dem der har mindre børn 

- Lærerne har meget kontakt med eleverne. Der er kontakt enten telefonisk eller team 

 

 



3. Møde om periodeforhandlinger 

I kredsudsendelse 037 er der vedlagt et dokument med baggrundsmateriale for periodeforhandlingerne.  

Samtale om, hvordan der kan forhandles en aftale hjem, som samfundet er lige nu. 

 

4. Ferie og flexibilitet 

Der er kommet en udsendelse fra DLF omkring ferie og flexibilitet - og der er (fra DLFs side) blevet påpeget, 

at det er nødundervisning, og at undervisningen skal tilpasses elevgruppen (og at kan kun gøres af en lærer, 

som kender børnene, så man derfor ikke skal tvinge lærerne på ferie). 

 

Pilehaven: Der er nogle lærere, som har planlagt ferie/feriedage i denne periode, som gerne ville have dem 

ophævet. De har fået nej. De lærere skal huske, at de IKKE er på arbejde de dage - de skal derfor ikke 

nødundervise 

 

Ingen på skolerne er (umiddelbart) blevet bedt om at afholde ferie. På hoved-MED blev der snakket om ferie 

i går, og hvilke muligheder man har for at varsle afholdelse af ferie eller afspadsering. Der blev lagt op til, at 

det var op til den enkelte leder om det skulle gennemføres - men det var ikke det der fyldte på mødet. Det 

fyldte mere, at der har været udbrud af Covid 19 på Højstruphave 

 

5. Evt. 

Samtale/diskussion om pressemøde: 

- Hvordan mon samfundet åbner op? 

- Lønnedgang - mon det sker 

 

Tak for et godt møde 

Maria 

 

 

 

 

 

 

 


