
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 23/4 2019 

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

1. Meddelelser  

 Anerkendelse fra borgmesteren: MR har siddet til møde med Jasper (fælles TR for pædagogerne) og 

Dennis for at finde en løsning på, hvordan borgmesteren kan vise sin anerkendelse. Der kommer 4 

forskellige muligheder for oplevelser, som man kan melde sig på (lige nu er oplevelserne tænkt som: 

Rundvisning på Arken, rundtur i KBH, klatreskov eller biograftur). Tidspunkter kommer senere 

 Tilbagemelding fra strategisk ledermøde om Professionel kapital: MR har fremlagt ideen om at arbejde 

med Professionel kapital, og der var interesse for at høre mere om dette, så MR er i kontakt med DLF for 

at få en konsulent ud for at fortælle mere om det 

 Ansættelse af faglig leder: Der er 1. samtalerunde til stilling som faglig leder i CBU i morgen, MR deltager 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Intet nyt  

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt  

 Lønteknik: Intet nyt - møde 9. maj 

 

3. Opfølgning på frikøb 

Der blev taget en beslutning om fordelingen af frikøbet til næste skoleår, så vi kan få frikøbt næstformanden 

en halv dag mere - uden at det koster flere penge, således at Merete kan få mere sparring på kredskontoret. 

Vi har besluttet, at vi skærer i DLF-tiden hos TR’erne med 30 timer.  MR går også 30 timer ned i frikøb for at 

finde de sidste timer.  

Frikøbstimerne fordeler sig således næste år: 

Formand (MR) = 970 timer 

Næstformand og TR (LA) = 420 timer 

Kasserer (KM) = 330 timer 

TR’er (SB og MH) = 120 timer 

AMR’er (JB, MM, TMØ) = 40 timer 

 

Vi bibeholder 16 ks-møder om året a 2,5 timer 

 

4. Arbejdstidskonference 

Lasse og Merete skal til arbejdstidskonferencen på torsdag og fredag, og i den forbindelse har vi drøftet 

nogle af de 6 temaer til konferencen: 

- Fleksibilitet 

- Individuel forberedelse og fælles forberedelse 

- Prioritering og retfærdighed 

- Belastning 

- Forskellige aftaleniveauer 

- Ledelsens opgave 

 



5. Næste skoleår – hvordan ser det ud på skolerne 

 

Egholmskolen: Fagfordeling starter 2/5. MH og JB håber de bliver klogere på næste TRIO-møde i forhold til 

planlægningen af næste skoleår 

 

Vallensbækskole: Fagfordelingen er så småt startet op før påskeferien. Der skal umiddelbart ansættes 4 nye 

lærere 

 

Pilehaveskolen: Der er sendt en mail ud til kollegaer med vigtige datoer i forhold til fagfordelingen, som 

starter 9/5. Alle dansklærere og matematiklærere er fastsat. Der skal ansættes 4 lærere til næste år (2 

fastansatte og 2 barselsvikarer). Der er umiddelbart budgetteret med nedsat USU-tid i indskolingen - ligesom 

konfirmationsundervisningen skal indgå som USU-tid. 

Umiddelbart er eneste hængepartier lige nu valgfagsordningen og kommende 10.klasse. 

 

6. Eventuelt 

Ny leder på Vallensbæk Skole hedder Liv Villadsen, og hun er blevet præsenteret for lærerkollegiet. 

Der skal afholdes faglig klub-møde på alle tre skoler omkring ferielovgivningen. Det behøver ikke være inden 

ferien. MR vil gerne komme rundt på skolerne og hjælpe med at holde møderne. 

 

7. Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt. 

 

 

 


