
 

Referat af kredsstyrelsesmøde d. 12/8 2020  

Tilstede: SC, JB, LA, MR, TMØ, SB, MM og KM 

 

1. Meddelelser  

 Velkommen til Simone (TR på Egholm) 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Møde d. 29. september 

 Pædagogisk forum: MR deltog i mødet i onsdags, hvor der blandt andet blev diskuteret indholdet til 

temadagen i januar. Derudover diskuteres ”god undervisning” som opfølgning på konferencen i uge 9 

 Arbejdsmiljø forum: En af AMR tager til arbejdsmiljøkonference den 24 – 25/11 - tilmelding kommer 

 Lønteknik: Først møde senere på året. 

 

3. Nyansatte og status på skolerne - skolerunde 

Pilehaveskolen: Der er ansat 6 nye kollegaer (3 af dem med erfaring) 

Egholmskolen: Der er ansat 11 nye kollegaer (7 af dem med erfaring). Der blev holdt møde med dem 

mandag i uge 32 

Vallensbæk: Der er ansat 1 ny kollega - derudover er 3 personer i vikariater blevet fastansat. Lasse holder 

møde med den nye kollega senere 

Basisdansk: Der er desuden ansat en ny i basisdansk, som får tilhørsforhold på Egholmskolen 

Nyansatte arrangement: Vi vil afholde det onsdag d.30. september kl.16.00. Vi inviterer den nye centerchef, 

og håber hun vil være med. 

 

4. Opgaveoversigt 

Pilehaveskolen: Alle kollegaer har fået opgaveoversigt, men der er ikke afholdt samtaler med medarbejderne 

omkring dem endnu. SB har været med til nogle samtaler med kollegaer omkring opgaveoversigterne (SB har 

fået dem alle tilsendt) 

Egholmskolen: Alle medarbejder fik dem udleveret før ferien, men der er mange fejl og ændringer i dem, så 

der skal laves opdateret opgaveoversigter. SC og JB kigger dem grundigt igennem for fejl 

Vallensbækskole: Opgaveoversigterne er ikke blevet udleveret - de burde have været færdig i uge 32 

MR vil gerne have alle opgaveoversigterne tilsendt 

Opfordring til at holde faglig klub (omkring aftalen), og have et punkt på omkring opgaveoversigterne (og 

vigtigheden af at forstå dem) 

 

5. Ny chef for CBU 

Forslag til fokuspunkter: 

- Ansættelse i folkeskolen (pædagoger/uuddannet lærere på andre overenskomster) 

- Inklusion 

- Forældremagt 

- Tildelingsmodellen  



- Enkelt integrationstimer (koster skolerne penge) 

 

 

6. Dialogmøde den 19/8 er udskudt 

Der kommer et møde, når Kathrine lige er landet 

 

7. Blækklat 

Forslag til indslag: 

 ABC går af som formand - hvad nu? 

 Aftale 

 Velkommen til de nye i Vallensbæk+ nyansat arrangement 

 Husk kalenderen: Kredskursus + GF 

 Kongres 

 OK 21 

 Centerchef 

 Opgaveoversigt 

 Ledersituationen 

 JP - reception og pension 

 

8. Aftale mellem LC og KL 

MR var til formandsmøde i går aftes, og hun fortalte om indholdet af mødet og om aftalen (Aftalen ligger på 

Folkeskolen.dk). Vi tog en runde i forhold til, hvad vi tænker om det hele lige nu. 

 

Vi holder møde onsdag d.19. august kl.12.00 i forhold til planlægning af forløbet indtil afstemningen, hvor vi 

også snakker om indholdet af det møde, som vi skal til i aften 17.30 i Tivolis kongrescenter 

Hjemmearbejde til onsdag: Man skal læse aftalen igennem i forhold til fordele/ulemper ved et ja/nej 

Der skal afholdes et møde på hver skole inden afstemningen, som afslutter 1/9 

 

9. Opfølgning på møde med Søren Wiborg 

Vi drøftede, hvordan vi følger op på det 

 

10. Evt. 

Anders Bondo’s afgang blev diskuteret 

 

11. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 


