
 

Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 3/9 2019 fra kl. 12.30-15.00 

 

1. Meddelelser  

 Basisdansk og rejsehold styregruppe/Følgegruppe 

Merete afventer stadig invitation til deres møder. Hun har derudover gjort opmærksom på, alle de 

steder hun har kunnet (CBU, hos borgmesteren mm), at den start basisdansk og den nye følgegruppe har 

fået ikke er tilfredsstillende. Alt for meget er ikke aftalt før sommerferien og klar til skolestart. Helene i 

CBU er også opmærksom og presser på, hvor hun kan.  

 Aula 

Thomas Ankler kommer på næste KS-møde d. 24/9 og fortæller om aula og meebook og hvor vi er pt. 

Merete er blevet kontaktet af DLF for at høre, hvordan det står til med aula, da vi er pilotkommune. De 

er blevet sendt videre til Thomas, hvis de er interesserede. 

 Pensionsaften tilmeldingsfrist 9/9 

Ikke rigtig nogen tilmeldinger. Nævn det gerne igen også at det er for dem som har lidt tid til pensionen 

og i særdeleshed dem, som er på nedsat tid. 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum  

Intet nyt. 

 Pædagogisk forum  

Der blev brugt meget tid på temadagen til januar (29/1). Der arbejdes henimod noget om ledelse i 

forandringsprocesser, ytringsfrihed. Der er opmærksomhed mod, at der også skal være noget 

arbejdsmiljø i. Måske få nogle vindere af arbejdsmiljøprisen ud og høre, hvad de har gjort. 

 Arbejdsmiljø forum  

Der blev også talt om arbejdsskader, hvilket vi går mere ind i på vores AMR-møde i oktober. 

Der arbejdes fra DLF på en pjece om krænkende handlinger. 

 Lønteknik  

Intet nyt 

 

3. Møde med borgmesteren 

 Tilbagemelding fra mødet 29/8 

Overordnet var mødet et ”her er vi nu”-møde, da der ikke pt er nogen centerchef ansat, som kan sige, 

hvad vi går videre med osv. Lasse sidder tilbage med en følelse af et godt møde. Borgmesteren vil i bund 

og grund lærerne det godt, men mangler bare lidt at føre noget af det ud i livet, så vi mærker det. 

Vi talte om venteposition i forhold til KL, regering og kommission, stram økonomi, forældre, der fylder 

med krav om skriftlig dokumentation - hvordan skaffer vi tilliden til lærerne tilbage. Han vil gerne have, 

at tingene ikke er så top-down, skolerne ved bedst hvad de har brug for. Han vil gerne lægge ansvaret 

ud, men der skal ikke arbejdes ens for alle klassetrin fx sætte to-lærer ind i stedet for USU hos alle bare 

for at gøre det. 

Vi talte meget om demografi ift. Voksende andel af to-sprogede, skoleparathed og høje klassekvotienter. 

Der blev talt om teknologi >< relationer. Hvor vigtigt relationerne er i vores arbejde og at vi måske ikke 

behøver springe med på alle nye teknologiske trends.  

Der blev ikke talt om mulighed for en læreraftale, da Merete og Lasse vurderede, at det ikke ville give 

noget i denne omgang. Vi venter på lærerkommissionens udspil og ser, hvad der sker. 

 Hvad gør vi videre 

En skole skal tage fat i §16d og få det prøvet på en årgang/klasse på en ordentlig måde. Så der er tænkt 

ind i detaljer, så det passer på den enkelte klasse/årgang og ikke kan overføres direkte ud på flere 

årgange. 

Fortsat opmærksomhed på evalueringen af basisdansk. 



 

4. Dagsorden til Dialogmøde 

 Vi endte med at tage udgangspunkt i tidligere aftaler fra dialogmøder og hvad vi hver især gerne vil have 

ud af møderne i dette skoleår. 

 

 

5.  Nyansat arrangement 

 Hvordan går det med tilmelding? 

TR har styr på det. Lasse fuldt hus, Max og Sus arbejder på sagen. 

 Oplæg – skal det fordeles lidt så MR ikke siger det hele 

Om kredsen og overordnet om kommunen (bl.a. uv-muligheder og personalegoder*) (MR) 

Tilsynspligt, Arbejdstid og løn (Lasse) 

Vold, trusler, Magtanvendelse (Max) 

GDPR (Max) 

 

*massage, sommerhus, svømning på Pilehaveskolen)  

 

 

6. Årskalender 

 August: Opdatering af excel-ark til beregning af nedsat tid. 

 Møde med skolebestyrelserne: Skal vi det? Hvad vil vi have ud af det? 

Kræver yderligere drøftelse på et andet møde. 

 Flytte aftale om afgangsprøverne til april i stedet for maj 

 

  

7. Kongres 

 Hvem kommer hvornår 

Merete sender link. 

Sus: onsdag og torsdag 

Max: Måske tirsdag 

 Næstformandsvalg 

Vi venter med en drøftelse af Morten Refskov >< Dorte Lange 

 Vedtægtsændringer 

Der kommer 2 vedtægtsændringer.  

1. vedr. generalforsamlinger.  

2. En fireårig valgperiode af de kongresdelegerede (Det vil få den betydning af Meretes valgperiode som 

formand også bliver 4 år) Merete eftersøger gode begrundelser for denne vedtægtsændring.  

VI drøfter mere på næste møde.  

 

8. Evt. 

 Lønforskel med Hvidovre Kommune - på Lasse to-do liste. 

 

9. Godkendelse af referat  

 

 

 


