
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 21/5-2019 

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

 

1. Meddelelser  

 Der er ansat en faglig leder CBU, Helene, som starter snarest muligt 

 Kursus for FU og TR: Uddannelsespolitik og skoleudvikling i krydspresset mellem styring og lokal frihed. 

Der var interesse for dette kursus, så vi prøver at søge det sammen med nogle af de andre kredse 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Der er blevet forhandlet en prisliste for både 2020 og 2021 for ophold på Frederiksdal. 

Derudover snak om et kommende kursus for TR omkring sygesamtaler samt et kursus for TR-suppleanter 

omkring TRs rolle, så de kan overtage rollen ved evt. sygdom/fratrædelse  

 Pædagogisk forum: Ikke noget nyt 

 Arbejdsmiljø forum: Der er kommet en ny AT-vejledning i forbindelse med krænkelser og seksuel-

chikane.  

MR og Lene (formand Glostrup) er inviteret ind i foreningen for at snakke om, hvilke arbejdsskade-sager, 

der skal sendes ind i hovedforeningen, da der er tvivl omkring dette.  

 Lønteknik: Der blev blandt andet snakket om ferielov og DSA-løntillæg 

 

3. Kortere skoledage 

Vi ved nu, at kommunen har valgt, at der ikke bliver kortere skoledage i indskolingen i Vallensbæk. Kredsen 

havde inden afgørelsen sendt en mail til alle i BKU (samt Dennis) med en forundring over, at de ikke ville 

forkorte dagen, men der kom der ikke noget ud af. Et par politiker har vendt tilbage på mailen 

Herefter en snak om, hvad der kan gøres nu. Vi snakkede blandt andet om: 

- Hvordan reagerer forældrene på den udmelding? Hvordan får vi dem på banen 

- Skolebestyrelsen - hvad synes de? 

- Hvad kan vi gøre? 

 

4. Ansættelser og overenskomsten 

Lasse lavede et oplæg omkring, hvilke opmærksomhedspunkter vi skal have omkring ansættelser og 

overenskomsten. Han kom blandt andet ind på: Hvem må undervise? Ledige timer i løbet af skoleåret? 

Måneds- eller timelønnet? Oplægget er lagt på InSite 

               Oplægget førte til snak om forskellige dilemmaer 

Konklusion: Skal præsenteres for lederne, herefter diskussion i kredsstyrelsen om det skal løftes til et højere 

niveau 

                

5. Andre opmærksomhedspunkter 

Vigtige ting at være opmærksom på: 

 Afgangsprøver, censorater, honorering, afspadsering etc 

 Lejrskole – afspadsering/aflønning 

 6. ferieuge 

 Dialogmøder – der skal lægges pres på for at vi får et til i indeværende år. 



 

 

6. Professionel Kapital   

Merete lavede en kort præsentation af Professionel kapital, da hun har fået en ud fra DLF, der skal fortælle 

omkring emnet til det strategiske ledelsesteam, og derfor er det vigtigt, at vi også er informeret om det. Vi 

nåede at se 3 små film omkring det, men der er lavet yderligere 3 andre film om Professionel Kapitel. MR 

lægger linket ind på InSite. 

 

7. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 

 


