
Referat af kredsstyrelsesmøde d. 19/3-19 

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

1. Meddelelser: 

- ”Meebok med mening”: Arbejdsgruppe omkring Aula, Meebook, ugeplaner og elevplaner. 

Eneste krav oppefra er, at alt bliver udgivet samme sted, men der bliver ingen krav om 

udseende af fx elevplaner 

- Modtagerundervisning: Strukturen er ved at være at være på plads. I morgen er der møde, hvor 

der skal planlægges en ”køreplan” for, hvordan man modtager en ny elev, således at det bliver 

ens for alle skoler 

- ”Er vi gearet til fremtiden” - kredsudsendelse med et spørgeskema: Punkt på mødet d.9. april 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

- Kursusforum: Intet nyt 

- Pædagogisk forum: Intet nyt 

- Arbejdsmiljø forum: Intet nyt 

- Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Generalforsamling 

KM gennemgik regnskabet, og kredsstyrelsen godkendte det 

Beslutning i forhold til vederlag: Lasse gennemgik forskellige versioner i forhold til at skære i 

vederlaget for kredsstyrelsen for at spare penge. Det blev vedtaget, at vi graduerer vederlaget efter 

en procentsats, således at formanden skæres til 90%, næstformand og kassere med 80 % og 

TR’erne med 75% 

KM gennemgik også Budgettet og det blev godkendt 

Derudover blev der snakket om løse ender i forhold til det praktiske. 

Til slut blev der snakket om deltagerantallet, er der kommet flere pga. ”fest og farver” eller færre 

pga. at det er en fredag? Vi er flere tilmeldte end for to år siden, og man har fået nogle yngre 

deltagere med. 

 

4. Ferieloven: Hvad er det nye - og hvad skal vi være opmærksom på 

Merete gennemgik de nye regler, og hvad betydning der får for vores medlemmer. Vi er heldige, at 

vi er i en kommune, der har 3 ugers sommerferie, for det gør det nemmere. 

Merete fortalte også om supplerende læsning, hvis der er medlemmer, som gerne vil læse mere 

om det 

  

5. Internat/temadag om ny-start 

MR og KM arbejder videre med de input, der kom på mødet. Husk, at der skal tages hensyn til 

mundtlige eksamener (SB og LA) 

 



6. Dialogmøde - hvad vil vi gerne snakke om 

Der skal være dialogmøde på Vallensbæk Skole, men der er stadig ikke en afklaring i forhold til 

dato. LA snakker med Anette i aften i forhold til dato. 

 

Hvad kunne vi snakke om: 

- Opgaveoversigter: De er blevet mindre transparente 

- Ansættelsesforhold 

- Ny-uddannet: Hvad gør vi for at hjælpe dem? 

- Opsamling på de ”gamle” arbejdsgrupper, hvad skete der med deres anbefalinger? 

- Borgmesterens ønske om konkurrence mellem skolerne 

 

7. Årskalender - udskudt til næste møde 

 

8. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 


