
 

Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 28/4 2020 fra kl 12 – 14 i Teams 

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

 

1. Meddelelser  

 Udskydelse af deadline for periodeforhandlingerne er skudt til d.24. maj (der skal de offentliggøres) 

 Læseløft var på dagsorden på det seneste BKU-møde. Ifølge referatet lyder det til, at man vil arbejde på 

at lave læseløft-hold (på Vallensbæk Skole), og at der samtidig vil være enkle ordpatrulje-kurser på de 

enkelte skoler 

 Generalforsamling skal selvfølgelig holdes, når samfundet åbner op igen - men det bliver uden det 

sociale. Den skal stadig varsles 3 uger før. MR har skrevet om den i den kommende blækklat. 

 

2. Åbning af skolerne  

Egholmskolen: 

- MH har været i kontakt med en kollega fra hver årgang, og har derefter skrevet ud til alle kollegaer for at få 

deres input til status og struktur. Der er stadig nogle knaster i forhold til pauser på enkle årgange i 

indskolingen, men det går fremad 

- Opmærksomhed på pædagogerne - det virker til at bemandingen er ret god. Kan man omstrukturere lidt? 

- I forhold til fjernundervisningen er der sket en udvikling for nogle i forhold til at køre ”live-undervisning”, 

andre har været teknisk udfordret, mens andre igen synes, det er rigtig svært at blive ved med at motivere 

sig selv og eleverne 

- TR/AMR bliver ikke taget ret meget med på råd lige nu. Der er blandt andet blevet ansat en, som MH ikke 

været inde over 

 

Pilehaveskolen: 

- Alle er kommet ned på deres eget timetal 

- Der er også kommet styr på pauserne, så lærerne får deres pause 

- Der er mange pædagoger til få børn. Der er et ønske fra skolen om, at få flere børn til at bruge SFO/klub 

- Trio-møderne er konverteret til stor-triomøder 

- SB har foreslået ”Vallensbæk Skole-modellen”, så der er plads til udskolingen efter 10. maj. Ledelsen har 

sagt, at det ikke kommer til at ske. 

- Fjernundervisning: Der er kommet meget mere virtuel undervisning og lærerne vokser hele tiden med det. 

Eleverne giver udtryk for, at det er dejligt med virtuel undervisning 

 

Vallensbæk Skole: 

- Kollegaerne er glade for den model, som Vallensbæk Skole arbejder udefra. Der har ikke været nogle 

sygemeldinger siden genåbningen 

- Der er ansat ekstra personer på skolen, men LA kan ikke genkende det tal, som ledelserne på de andre skoler 

melder ud. Det er ikke skolen, men SFO’en som har ansat, men SFO’en. Han og TMØ går videre med det det 

præcise antal ansættelser og timetallet 

- Fjernundervisning: Mange klør på med fjernundervisning, men det er selvfølgelig også en frustration 

omkring de elever, som kan svære at nå. Der arbejdes på at lave et skoletilbud til de elever, som har det 

allersværest - med de samme retningslinjer som de andre er i skole under 

- De kollegaer som arbejder på skolen er begyndt at finde sig til rette i undervisningen og jonglerer mellem 

skiftevis inde og ude-undervisning. Der gives ikke udtryk for de store problematikker 



- Der er indkaldt til et lærermøde i forhold til næste del af genåbningen, så lærerne bliver inddraget i denne 

beslutning. Mødet bliver udskudt, hvis der ikke er kommet nyt fra regeringen inden mødet. 

 

3.  Fagfordeling og næste skoleår 

Vallensbæk Skole: 

- Der er 2. møde omkring fagfordelingen i morgen i den udvidede Trio. Alle lærere har (eller skal have) møde 

med deres nærmeste leder omkring næste skoleår. Hvordan fagfordelingsmødet skal afvikles vides pt. ikke, 

men der er nogle tanker i gang omkring det 

- Der er oprettet en mappe i Teams til udvidet Trio, hvor alle dokumenter bliver lagt - og hvor der også er en 

oversigt over møder (og deres indhold). Derudover er der en tråd på Aula for samme Trio, som der også 

skrives i. Blandet andet om tanker/forslag som LA/TMØ kan tænke over inden et møde 

- Der er nogle løse ender i forhold de klasser, som skulle have været på lejrskole/hytteture her i foråret, men 

der arbejdes på forskellige løsninger 

 

Pilehaveskolen: 

- Dansk og matematik er fastlagt og sendt ud til lærerne 

- SB har haft samtale med Mette om den videre proces 

- Der skal oprettes to nye klasser på skolen, da der kommer en ekstra klasse på henholdsvis 0. og 4.årgang 

- Skolebestyrelsen har besluttet, at næste år er der ingen lejrskole/hytteture - hellere ikke for dem som er 

blevet ”snydt” i år 

- Det er også blevet besluttet, at alle lærere skal op i timetal 

 

Egholmskolen: 

- Der har været nogle lærere, der har opsagt deres stilling, så der er endnu ikke et forkromet overblik over, 

hvor mange der skal ansættes 

- Der er indkaldt til fagfordelingsmøde d.14. maj for alle lærere 

- MH/JB har gjort opmærksom på, at fagfordelingen ikke skal være lukket (ligesom sidste år), så nogle kender 

andres fagfordeling før dem selv 

- Der skal kigges på ressource-timerne og fordelingen af disse timer 

- Der skal ændres i måden at køre på udskoling på, så man går tilbage til at være mere årgangsrelateret 

 

 

4. Evt. 

- Der har været afholdt TR-valg på Pilehaven og Vallensbæk Skole, hvor Sus og Lasse er blevet genvalgt. På 

Egholmskolen har der ikke været afholdt valg, men der var ingen modkandidat. 

- Bekymring for periodeforhandlingerne: Det er for løst, det der pt. er kommet fra DLF 

- Umiddelbart ingen ks-møde på tirsdag - MR indkalder når vi ved noget mere i forhold til, hvad der skal ske 

efter 10. maj 

- MR tager nogle spørgsmål med til møde på mandag i forhold til legegrupper, tanker om udskolingen m.m 

 

5. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt 

 

 

 

 

 


