
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag d. 3/3 2020 

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

 

1. Meddelelser  

 Ændringer på kontoret: Formanden fra Glostrup, Lene, stiller ikke op til den kommende periode, så der 

kommer en rotation. Thomas (nuværende næstformand) stiller op til formand.  

 Justering af fagtimer i kommende skoleår (lovmæssigt): Fra det kommende skoleår bliver der justeret i 

timetal, således der ændres i hvilke time timer, der er på hver årgang. Fx kommer der madkundskab i 5. 

og 6. klasse, i stedet for 6. og 7.klasse. Det er derfor vigtigt at have en opmærksomhed på dette - og også 

på at implementeringen sker så minimumtallet overholdes.  

 Charlotte Kornmod fortsætter to måneder længere som distriktsleder på Egholmskolen. 

 Der er planlægningsdag i morgen fra 12-16 i Ishøj 

 Jens Hansen har fratrådt sin stilling som næstformand i hoved-MED med øjeblikkelig virkning, så der skal 

vælges en ny 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt - møde på tirsdag 

 Pædagogisk forum: KM har været til konference omkring ”god undervisning”. Det var spændende, og der 

var flere ting, som vi godt kunne arbejde videre med. 

 Arbejdsmiljø forum: Intet nyt - møde i morgen 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Generalforsamling 

 Hvordan går det med tilmeldingerne: PIL og VA skriver i morgen, Egholmskolen 22 deltager 

 Dirigent: Mariann Kejser (Egholm) 

 Skriftlig beretning er færdig. MR gennemgik de overordnede emner. Den færdige beretning sendes ud 

sammen med regnskab og den endelige dagsorden 

 Endelig dagsorden: Der er ikke kommet nogle indkomne forslag, så dagsordenen ser ud som sidst 

 Endeligt regnskab blev underskrevet 

 Investering af opsparing: MR og KM fortalte om deres møde med banken, og vi blev enige om, at det 

fremlægges på GF 

 Anders Liltorp fortæller om periodeforhandlingerne, tankerne bag og det kommende forløb 

 

4.  Ekstraordinær kongres 

MR og LA fortalte om den ekstraordinær kongres. Vi snakkede om kongresvedtagelsen og om de kommende 

periodeforhandlinger.  

 

5. Aktuelle emner fra møde med CBU 

MR har været til møde med CBU, og her blev der blandt andet diskuteret: 

 Devices: Bekymring i forhold til økonomi, vedligeholdelse, den pædagogiske/didaktiske drøftelse 

omkring brugen af devices m.m 

 Læseløft: Der blev oprindeligt nedsat en arbejdsgruppe for at se, om læseløft konceptet kunne 

optimeres. Herefter har Ishøj trukket sig ud, så der skal ske en ændring fra 1. august. Læseløft-lærerne er 

kommet med et forslag indenfor den økonomiske ramme, ligesom ledelsen også er kommet med input i 

forhold til at få det mere lokalt forankret.  



 Basisdansk: MR er med i en følgegruppe. Der blev blandt andet diskuteret kompetenceudvikling i forhold 

til de teams, som får nye elever. Der blev også snakket om, hvordan man kan evaluere det, og der 

kommer en workshop for basisdansk-lærerne, DSA-vejledere og enkelte lærere for modtagne teams. 

 

6. Dialogmøde 

 LA orienterede om programmet for næste dialogmøde, som er tirsdag 10/3 på Vallensbæk Skole: Det 

kommer til at handle om elevudviklingssamtaler.  

 

7. Skolernes ressourcefordeling 

 MR har fået en opdateret ressourcefordeling, som blev diskuteret. Skal bruges til planlægning af 

kommende skoleår - kan blandt andet bruges i MED og skolebestyrelserne 

 

8. Statistik over ansøgninger 

 Skal det arbejde fortsættes?  

 Vi er enige om, at det skal vi gøre. Vi registrerer til hver opslået stilling: 

Antal ansøgere 

Ikke uddannede 

Mangler linjefag 

Egnede ansøgere 

 

9. Evt. 

- Husk AMR-møde d.31/3-2020 

- SB fortæller om et møde i indskolingen på Pilehaveskolen. Mødet omhandlede udfordringerne i 

indskolingen og et bud på mulige ændringer. Indskolingerne på Egholmskolen og Vallensbæk skole 

orienteres herom af TR’erne eller AMR’erne. 

- Der skal skrives en blækklat til april - tænk gerne over mulige indspark. 

- Der har været et spørgsmål fra en kollega på Egholmskolen om den nye ferielov. Kommer den til at 

betyde noget for lærerne og BH-klasselærerne i Vallensbæk.  

Der er ikke et problem det første år, men til næste ferieår igen, kan der være et problem ift. tvungen 

forskudsferie. 

- Hvordan går det med naturfagsmaraton på skolerne?  

Oplevelsen er, at det fylder rigtig meget for de involverede lærere.  

 

10. Godkendelse af referat  

- Referatet er godkendt. 

 

 


