
 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag d. 16/9-20 

 

1. Meddelelser  

 Socialdemokraterne havde et forslag om indgåelse af lokalaftale på dagsordenen til 

kommunalbestyrelsens møde i sidste uge. Dette forslag blev nedstemt. 

 Kongressen er kun åben for én tilskuer, og det er Lasse. Hele kongressen bliver livestreamet, så andre 

kan se det. 

 Merete har været til møde med Kathrine, og det var en god oplevelse. På trods af hendes korte tid i 

kommune, har hun allerede spottet nogle af de bekymringer, som vi også ser. Hun ser også vigtigheden 

af, at vi bliver inddraget mere, og det kan allerede ses i forhold til basisdansk. Merete og Kathrine har 

aftalt, at de fremadrettet skal have kaffemøder ca. hver 14. dag. 

 Der skal holde 2. orienteringsmøde om Vallensbæk budget torsdag den 17/9. Der er ingen besparelser 

på vores område på trods af udligningsreformen. Der er sat penge af til at etablere udeområder, og her 

skal skolen inddrages. Der er også sat penge af til ”kiss and ride” på Pilehaveskolen og fortov fra 

Vallensbæk Skole til idrætscenteret. Centralt fra får vi jo 1, 1 mio. kr, som skal målrettes ansættelser af 

lærere. Merete sender budgettet til kredsen. 

 Basisdansk skal evalueres, og her er vi blevet inddraget. Merete skal til møde 29/9, og vil inden lave 

noget opsøgende arbejde på skolerne. Merete fik navnene på kollegaer, som har modtaget nye elever 

 Nyt om ophør af det forpligtende kommunale samarbejde: Merete sidder i en dialoggruppe omkring 

organisationsændringerne, og der er sendt to nyhedsbreve ud omkring det - som alle medarbejdere på 

nær lærerne og andre med en valskole-mail har modtaget. Merete arbejder stadig på, hvordan vi får 

informationen ud på skolerne. Man arbejder stadig på, at det kommunale samarbejde skal ophører 1/1-

21, men man venter stadig på lovgivning på området. 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum: Der har været møde omkring registrering af arbejdsskader. Der blev også snakket 

om temadagen, hvor der er et ønske om fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Diskussion om temadagen 

kan afholdes i den form, som vi kender i forhold til Covid19. På HovedMED arbejdes der også med 

arbejdsmiljø, og der er sendt en mail til AMR omkring indsatser. Besvar gerne den mail, da Merethe Lund 

har modtaget meget få svar (svarfristen er flyttet, så det kan nås endnu) 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Corona-situationen lige nu: 

Pilehaveskolen: Skolen blev lukket ned i mandags, og er lukket ned i 14 dage. Der er lige nu 6 medarbejder 

og 14 elever, der er konstateret smittet.  Der bliver lavet skadeanmeldelse på de lærere, som er smittet. 

 

Vallensbæk: Der har ikke været nogen smittede efter ferien. Der bliver kørt meget strengt i forhold til 

hygiejne, afstand og frikvartersområder, men det er svært for flere af udskolingseleverne. Udskolingen må 

ikke forlade skolen i pauserne. Fælles møder bliver holdt i multi-salen for at kunne holde afstand. 

 

Egholm: En elev i 1.klasse er smittet, og den klasse er sendt hjem. Senere blev de tre andre 1.klasser også 

sendt hjem, da de har leget på tværs i SFO-tiden. Lærere og pædagoger i den smittedes klasse er sendt hjem. 

Derudover er der en elev i 8.klasse, som er smittet - og dennes klasse (og 2 lærere) er sendt hjem samt nogle 

enkle elever fra årgangen, som har været i tæt kontakt. Der er også en medarbejder, der er smittet. 

 



Generelt for alle tre skoler er, at beskederne omkring smittede børn/medarbejdere er meget begrænset, og 

ofte ved elever og forældre det før personalet. 

 

4. Arbejdstidsaftalen 

I Vallensbæk stemte de fleste jo nej til arbejdstidsaftalen, hvilket både kommunaldirektøren og 

borgmesteren er blevet orienteret om. Vi snakkede om begrundelse for, hvorfor resultatet er blevet således. 

Vi har fået en enkelt udmeldelse og en tilmelding efter afstemningen. Vi havde en drøftelse omkring, 

hvordan vi sørger for, at vi beholder vores medlemmer. 

KL og LC skulle have været ude og holde møder i hele landet omkring arbejdstidsaftalen, men de er blevet 

aflyst pga. Covid-19. I stedet kommer der en video ud, hvor forhandlingscheferne fra to organisationer folder 

aftalen ud. Videoen burde komme til kommunerne inden efterårsferien. Det sætter et endnu større pres på 

kredsene i forhold til at få den i spil. 

Vi skal i kredsen arbejde videre med, hvordan vi får den implementeret. Vi afsætter et KS-møde kun til dette, 

og vi laver også en temadag med dette fokus - og forhåbentligt også en temadag sammen med ledelsen. 

Merete snakker videre med Kathrine omkring den. 

 

5.  Kongres  

 Merete har valgt de punkter fra dagsorden, som er mest interessante - og som vi ikke har diskuteret før. 

Merete gennemgik punkterne, og vi snakkede om dem. 

 

o Krav til OK21 

Formål 

Kongressen beslutter foreningens krav til OK21. 

Der gennemføres overenskomstforhandlinger som planlagt ved OK21, idet 

den økonomiske ramme for OK21 dog forventes at være begrænset som følge af den økonomiske situation 

pga. COVID-19. Kongressen skal opstille krav til OK21. 

I lighed med tidligere overenskomstforhandlinger indstiller hovedstyrelsen, at kongressen vedtager 

principper for konfliktberedskab OK 2021. 

  

Hovedstyrelsen besluttet at indstille:  

 4.1 - Hovedstyrelsens forslag til krav til OK21til kongressens godkendelse.  

 4.1.1 - Forslag til krav til OK21 med kommentarer. 

 4.2 - Hovedstyrelsens forslag til kongresvedtagelse om konfliktberedskab OK 2021. 

 4.2.1 - Hovedstyrelsens beslutning om ”Solidariske krav under konflikt”. 

o Valg af formand 

Der er opstillet 3 kandidater til formandsposten. 

Hovedstyrelsen har i dag tilkendegivet, at 11 stemmer til Morten Refskov, 9 til Gordon Ørskov og 

2 til Anders Liltorp. 

 

Vi diskuterede fordele/ulemper ved de forskellige kandidater 

 

 

6. Nyansat arrangement 

Vi udskyder arrangementet. Maria kontakter stedet. 

 

7. Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt. 


