
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 20/11 2018 

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

1. Meddelelser  

 Det var ikke den mest nyskabende kongres i år. 

 MR og LA har været på næstformandskursus i sidste uge, og det er der kommet en masse 

spændende tanker og ideer ud af. Det kommer vi til at arbejde videre med. 

 Der er kommet en TR-udseendelse omkring meningsdanner-uddannelsen. Hvis der er nogle gode 

kandidater ude på skolen, så må man gerne opfordre dem til at søge. 

 Dialogmøde om fællesmål: DD, Morten Schou, Steen, distriktslederne, LA og MR deltager. 

 MH har lavet en tosprogs undersøgelse på Egholmskolen, der viser at der i gennemsnit er 31 % 

tosprogede på skolen. LA har også lavet på Vallensbæk Skole, der er et gennemsnit på 48 % 

tosprogede. LA har lavet et regneark (er på DLF Insite), som Pilehaveskolen også udfylder. 

 Der er lavet en anciennitetsundersøgelse på Egholmskolen, og den viser, at der er 15 lærere (ud af 

54), der er blevet færdig i løbet af de sidste 3 år. MR vil også gerne have en lignende undersøgelse 

fra de andre skoler. 

 Ressourceopgørelsen skal lægges på Insite (i mappen statistik). 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Husk kursus i skolens budget på tirsdag kl.12.00 - 15.30 i Albertslund Lærerforening. 

 Pædagogisk forum: Intet nyt. 

 Arbejdsmiljø forum: MR fortalte om programmet for temadagen d. 23. januar. 

 Lønteknik: Intet nyt. 

 

3. Årskalender - Udskudt til næste møde 

 

4. Dialogmøde d.18. december på Egholmskolen 

Programmet er ikke planlagt endnu, men nogle ting som kunne være spændende at diskutere kunne være: 

- Opgaveoversigterne er blevet endnu mindre uddybet end før. Hvad kan vi gøre det? 

- Brugen af læringsplatformen? Nedsætte en arbejdsgruppe omkring det - og en arbejdsgruppe om 

elevplaner (og skal de være på platformen?) 

- Udfordrede indskolinger (inklusion) - børn/forældre/kollegaers oplevelse af det. 

- Forventningsafstemning. Hvad sker der med det, som de tidligere arbejdsgrupper har arbejdet med? 

 

5. Evt. 

Jens Peder havde henvendt sig omkring et engangstillæg han ønskede at give sine lærere. Det blev 

diskuteret. 

 

6. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 


