
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 26/5-2020  

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

 

1. Meddelelser  

 Nyt fra HovedMed: Der er ved at blive lavet et høringssvar i forhold til ophør af samarbejde mellem Ishøj 

og Vallensbæk. Input må gerne komme til Merete hurtigst muligt 

 Børne- og unge Chef: Der er sidste ansøgningsfrist d. 3. juni, og der er allerede kommet 9 antal 

ansøgninger 

 Connie skifter arbejdsdag på kredskontoret næste år, så hun er her onsdag og torsdag. Det betyder, at 

hun vil være her, når vi har ks-møder 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Møde om 14 dage 

 Pædagogisk forum: Ikke noget nyt 

 Arbejdsmiljø forum: Har holdt skype-møde, hvor tema-dagen var hovedfokus. Det endelige tema bliver 

først besluttet i august 

 Lønteknik: Ikke noget nyt 

 

3. Generalforsamling 

Vi har GF tirsdag d. 16. juni kl.16.30 i personalerummet på Vallensbæk Skole. Connie har lige sendt en 

invitation med foreløbig dagsorden ud. På invitationen står der, at vi gerne vil have en tilkendegivelse af, 

hvor mange der deltager i mødet -  i forhold til lokaleforhold. 

I forhold til investering: Vi fortæller på GF, at vi har besluttet at investere vores ”formue”. Investeringen 

bliver først sat i kraft, når der er kommet lidt ro på verden. 

I forhold til kontingent: Vi holder fast i den varslede kontingentstigning, men gør det først fra 1/1-21 

 

4. Genåbning 

Pilehaven: Stemningen er blevet bedre, nu hvor alle møder ind om morgenen i stedet. Det er dejligt at have 

sin egen klasse mere. 

Det er sværere for indskolingen at blive ved med at holde afstand. Samarbejde mellem lærere og pædagoger 

har været lidt udfordret, da man har haft lidt forskellige fortolkninger af retningslinjerne 

Egholmskolen: Der er stadig mange forskellige udmeldinger om, hvad man må/ikke må (gruppearbejde, 

rengøring, lån af bøger m.m), og det giver lidt udfordringer. 

Ledelsen har besluttet, at de elever der er hjemme, skal holdes ”mere i hånden” - og med en ugentlig 

opringning.  

Udskolingen er udfordret i forhold til, at eleverne har lange skoledage. 

Der er fuld tilstedeværelsespligt - ledelsen siger, at der er meget plads på skolen (på trods af at alle 

forberedelsesrum er blevet inddraget til pauserum) 

Vallensbæk Skole:  

Der mangler generelt fokus på hygiejne, og der mangler generelt værnemidler og sprit på skolen, men det er 

i restordre, så det er et generelt problem. Der er møde i dag, hvor TMØ går videre med det. 



Positive tilbagemeldinger fra fase 1 omkring 2-lærere ordningen, det er en stor succes, som ønskes fremover 

  

5.  Periodeforhandling 

- MR lavede en kort orientering om periodeforhandlingerne, som nu er udskudt på ubestemt tid.  

 

- Planlægning af næste skoleår 

 Hvor langt er skolerne: 

Egholmskolen: 

- Fagfordelingen var mere åben end sidste år, men der er stadig lavet en del aftaler på forhånd, som 

binder fagfordelingen. 

- Der er blevet evalueret nogle ting fra nuværende skoleår, men der er ikke blevet lyttet til de 

evalueringer, som lærerne er kommet med. 

- Der er blevet ansat nogle, men der mangler stadig ansættelser. 

- I indskolingen vil man prøve at lægge teammøder ind i skoledagen (sammen med pædagogerne) 

 

Vallensbæk skole: 

- Fagfordelingen er lidt sat på standby, da man ikke har overblikket endnu 

- Man har forsøgt at lave fagfordelingen over teams, så der har været nogle tekniske vanskeligheder 

- Lidt frustration over at klasselærerreduktionen ikke kun er for klasselæreren næste år, men at den i 

stedet gives til alle dansk og matematiklærere 

- IT-folkene er også frustreret over prioriteringen af IT - man vil hellere have ”IT-pedel-funktionen” på 

skolen end i kommunen 

- Der er lavet 2 fastansættelser 

 

Pilehaveskolen: 

- Der er blandede meldinger omkring, hvordan folk har opfattet fagfordelingen. Nogle synes den har 

været frustrerende og lukket, andre at den har været åben.  

- Der er lavet 3 ansættelser 

 

 Kredsarbejdet: Vi holder KS-møder om onsdagen - nogenlunde samme kadence og varighed som i år. FU 

sætter sig ned og prøver at lave en overordnet plan for næste år. 

 

6. Evt. 

- Næste KS-møde bliver forhåbentligt på kredsen - MR sender indkaldelse ud 

- Der er kommet lærerkalendere - de står på ks-kontoret 

 

7. Godkendelse af referat  

 

 

 


