
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 6/3 2018 

Tilstede: MR, TMØ, LA, SB, JB og KM 

 

1. Meddelelser  

 Modtagerklasse:  Dennis kommer på KS-møde den 20/3 og informerer om de nye tanker bag disse 

 DLFInsite: Alt kommer herinde, men man får stadig en mail omkring de ting, der bliver lagt op på siden.  

I forhold til at medlemmerne skal med, så er det smart, hvis man får oprettet en ”faglig klub” på hver 

skole. Hvis man får oprettet den rigtigt (ud fra videoerne), så vedligeholder medlemssystemet listerne 

automatisk 

 Lokale valg til TR og TR-suppleanterne skal være foretaget på skolerne inden 1. april. Husk, at der ikke er 

valg til AMR-posten! 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Der har været møde i formiddags, hvor der er blevet snakket omkring det nye 

kursuskatalog, som er gældende for 2. halvår. Derudover blev der snakket om OK18, og hvordan vi 

internt i kredsene kommunikere sammen herom 

 Pædagogisk forum: I uge 6 var der PUF-konference under overskriften: Styring og ledelse af folkeskolen - 

hvad sker der efter new public manegement 

 Arbejdsmiljø forum: Der er møde i eftermiddag, og Vallensbæks AMR’er har møde med MR på tirsdag 

(13/3) 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. OK 18 

 Hvad ved vi nu: 

Der er udgivet strejkevarsel, og i Vallensbæk er følgende valgt ud: HK’erne i jobcenteret, 

rådhus/biblioteksbetjentene, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælperne 

MR har møde i morgen med FTR’erne fra HK og PMF, og så hører vi nyt derefter 

Anbefale kollegaerne at ”like” og dele OK18-opslag på Facebook. 

4. Kredskursus og generalforsamling. 

 KM ringer op til Comwell for at få beskæftigelsen 

 MH, MM og LA lukker og slukker festen (umiddelbart kl.2.00) 

 Drinksbilletter til alle (ud fra budget) 

 Skriftlig beretning blev fremlagt og godkendt 

 MR fortalte om hendes arbejde med den mundtlige beretning 

 Budget og regnskab fremlægges - og underskrives 

 Dirigent: Mariann (Egholm) vil gerne være dirigent 

 Mariann, Henrik og Mads ønsker genvalg i forhold til revision, SB spørger Mogens 

 

5. APV 

Hvor langt er skolerne: 

Pilehaven: Trioen har møde i denne uge, og så har de dialogmøde i næste uge 

Egholmskolen: Startede i sidste uge med den første arbejdsgang. Det er ikke sikkert, at alt er kommet frem, 

men der kom rigtig mange ting frem - både af de gode og det der kan udvikles. Stemningen var generelt god. 

Nul tolerance-skemaet passede ikke ind i den sammenhæng, og det blev ikke forklaret så godt i alle grupper 

Vallensbæk: Første dialogmøde er d. 10. april. 



 

 

6. Eventuelt 

- På Pilehaveskolen er de blevet enige om, at der skal laves en gennemsigtig prøveafregning. Der er lavet 

en køreplan over, hvordan det hele skal forløbe. 

- På Pilehaveskolen er de fra næste skoleår blevet lovet 26 lektioner, klasselærer (med fradrag i 

timetallet). Derudover bliver den todelt igen (men med 3 ledere). 

- Vallensbæk Skole får en ekstra specialklasse til næste skoleår. 

 

7. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt. 

 

 

 


