
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 19/12 2017  

Tilstede: MR, LA, TMØ, MM, SB og KM 

 

1. Meddelelser  

 Kommunikationsplatformens 2.bølge er udskudt til marts, hvor det også bliver åbnet for menige 

medlemmer. MR har lært at lave arkivmapper, så hun får lagt alt vores arbejde med de strategiske 

indsatser herind 

 Opfølgning på det konstituerende møde samt tilbagemelding på brev til KB-medlemmer: Positiv 

tilbagemelding fra flere politikere, og der er flere, der gerne vil komme på kaffebesøg 

 Opfølgning temadag Brønden: EGH og PIL kommer (hver med 1 leder) - VAL er ved at undersøge det 

 Temadag om tosprogede elever falder desværre sammen med temadag for APV 

 Aflevering af kørselsregnskab til KM 

 KS-udsendelse omkring mailadresser…. Vi kigger på det i løbet af januar 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

 Lønteknik: Forum i HSV med 4 årlige møder. LA var til møde sidste tirsdag: Her blevet nørdet med 

lønstatistikker, hvor der blev sammenlignet løn i de forskellige kommuner. Der blev også snakket om 

ferie i forbindelse med barsel 

 

3. OK 18 

VAL: Der er blevet snakket om mødet med ABC, og det virker til, at der er flere der er interesseret. De 

forskellige krav til OK18 er blevet printet ud 

EGH: Har holdt faglig klub omkring OK18. Har pt. en kollega tilmeldt til Brønden 

PIL: Har holdt faglig klub, hvor kravene blev præsenteret. SB har lovet at holde kollegaerne opdateret 

omkring situationen. 

Hvordan holder vi de kollegaer, som ikke selv sætter sig ned og læser om OK18 ajour? 

- Små briefinger både mundtligt og skriftligt omkring seneste update. 

Aftale: Når man finder artikler omkring situationen og laver en update til kollegaerne, så sender vi det til 

hinanden i kredsen (og så kan de andre skoler dele det med kollegaerne på forskellige måder) 

 

4. § 16b 

Hver skole laver en handleplan ud fra den strategiske målrettet indsats, da hver skole er hver sit sted. Der 

laves også en handleplan for kredsen. Skal laves inden næste ks-møde 9 januar  

 

5. Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt. 


