
 

Referat til kredsstyrelsesmøde tirsdag den 10/4 2018 

Tilstede: MR, LA, TMØ, MM, JB, MH og KM 

1. Meddelelser  

 OK 18:  

- Event ”5i12” - stille op til fotografering med ”løsning for alle”-skilte. Husk tilladelse fra ledelsen 

- Der afholdes demonstration i Vallensbæk på strejkens første dag (pt. mandag 23. april), hvor alle 

opfordres til at deltage 

- Ved Lockout: Der holdes faglig klub dagen inden lockout, hvor ”planen” for de kommende dage bliver 

præsenteret 

- Ved Lockout hæfter vi os på de store demonstrationer i København 

 PLC: Der er varslet store ændringer i arbejdet på PLC, og MR har derfor møde med personalet på PLC på 

Egholmskolen  

 Rekruttering: MR har lavet et skema omkring de tidligere jobsamtaler, som TR bedes udfylde, så vi har et 

samlet overblik over antal ansøgere/antal læreruddannet/antal kvalificerede til hver stilling. Skemaerne skal 

retur til MR 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Vi har søgt et kursus i skolens budget (samme kursus som vi ikke fik sidste år) sammen med 

Albertslund. Vi ved ikke om vi får det endnu 

 Pædagogisk forum: Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

 Løntjek: Intet nyt 

 

3. Modtagerklasserne: - Hvor står vi henne? 

Der er frustration på Vallensbæk skolerne omkring fremtiden.  

Det har nu været på dagsordenen på det sidste møde i Børne og Kultur - udvalget. Det skal nu til høring i 

skolebestyrelserne, og det er vigtigt, at vi får klædt medlemmerne af skolebestyrelsen på, i forhold til de 

bekymringer vi har for lærerne (i forhold til om de bliver klædt ordentligt på til opgaven, får støtte, tid og 

uddannelse) 

 

4. Ny-ansættelser 

MR får nu kun lønkort på de nyansatte, og derfor skal vi have lavet en ny procedure for nyansættelser. LA 

har lavet et skema, som blev gennemgået, og som skal laves på alle nyansatte (også midlertidige ansatte), så 

vi får bedre styr herpå 

 

5. DLF insite: Det skal ud til medlemmerne nu - hvordan gør vi det? 

MR har lavet en handleplan (den er sendt ud inden mødet), som blev gennemgået. 

 

Vi går i luften onsdag d.18. april: MR sender blækklatten ud onsdag d.18. april omkring DLF InSite, og derfor 

skal der lægges en velkomsthilsen i ”de faglige klubber” på siden senest tirsdag d.17. april. De gamle 

referater skal også lægges ud 

 

6. APV 

Udskudt til næste møde - så er Vallensbæk Skole også kommet i gang 

 

7. Eventuelt 



- Egholmskolen spørger ind til de 29 min. spisepause, da der er ændret ringetider. Flere medlemmer 

oplever kun at have 20 min. spisetid flere gange om ugen 

 

8. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 


