
 

Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 7/5 2019 fra kl 12.30-15.00 

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

 

Vi startede mødet med besøg af Annette (Leder af Vallensbæk skole), Lars og Jacob (ungdomsskolen) for at 

fortælle om tanken omkring ”den nye” modtagerundervisning. De fortalte om rejseholdet, økonomi og om DSA-

lærernes hverdag som tovholdere.  

Selve organiseringen bliver flyttet fra folkeskolen til ungdomsskolen, men det er kun de tre lærere, der skal være 

ansat i rejseholdet på fuld tid, som følger med derover. Resten af lærerne ”tilhører” stadig den skole, som de er 

ansat på nu. 

Det der skal arbejdes med nu, er den praktiske del, altså hvordan det bliver i praksis 

Kredsen gav udtryk for deres tanker og de bekymringer og opmærksomhedspunkter, som vi har i forhold til 

projektet. 

1. Meddelelser  

 Tilbagemelding fra Arbejdstidskonferencen som LA og MR har været på. Det havde været en givtig 

konference 

 Faglig leder CBU: De havde 2. ansættelsessamtale i sidste uge, men DD har ikke meldt tilbage om den 

endelige beslutning 

 Lønaftale: MR har været i kontakt med HR, og de satser på, at den rigtige kører fra 1/6 (med 

tilbagevirkende kraft per 1/1-19) 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt - møde om 14 dage 

 Pædagogisk forum: Intet nyt - møde slut juni 

 Arbejdsmiljø forum: Møde på torsdag 

 Lønteknik: Møde på torsdag, hvor der skal snakkes om ferie og DSA-tillæg (hvordan de andre kommuner 

gør det) 

 

3. Opgaveoversigter  

TR’erne havde fået en opgave ud fra TR-udsendelse 02/2019, hvor de skulle vælge 3- 5 

opmærksomhedspunkter, som de vil have fokus på i forbindelse med det kommende skoleår.  

Vi diskuterede blandt andet: 

- Forberedelsestid - sikring af forberedelse, så den ikke har laveste prioritet 

- Ansættelser: Nyuddannede, hvordan sikrer vi dem, så de bliver i skolen; Frikøb/aldersreduktion/nedsat 

tid som giver reduktion i undervisningstiden (men ikke reduktion i møder) 

- Hvordan sikrer vi, at undervisningen varetages af kvalificerede lærere - og der ikke bare tages ”nemme” 

løsningen 

- Skal der være procedure for, hvordan vi ændrer i opgaveoversigten, når det sker i løbet af skoleåret 

- Undervisningsaktiviteter efter arbejdstid 

- Indholdet af opgaveoversigten (især med fokus på hyttetur og lejrskole) 

- Hvordan får vi talt handleplanen i bilag 4 igennem 

Vi arbejder videre med nogle af disse punkter på kommende møder, ligesom TR’erne holder et arbejdsmøde 

for dem selv 21/5 kl.10.15 - 12.00 (fokus opgaveoversigten) 

 



 

4. Eventuelt 

- Vi mangler stadig en dato for næste dialogmøde… alle er nødt til at presse på, så vi får et møde inden 

sommerferien (også for at få planlagt møder til næste år) 

- Internat for kredsen bliver (forhåbentligt) 16-17/9 eller 17-18/9 

- Snak om madkundskab: Pilehaven fjerner madkundskab på 7.årgang, så det kun bliver et valgfag 

 

5. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 

 


