
 

Kredsstyrelsesmøde tirsdag den 8/10 2019 fra kl 12.30-15.00 

1. Meddelelser  

 Kongressen:  

Lidt anderledes end tidligere. Stemning og debatter bar præg af et formand- og næstformandsvalg på 

sidstedagen. Anders Bondo fortsætter som formand og Dorte Lange fortsætter som næstformand. 

Der var flere interessante indlæg i løbet af dagene, bl.a.  af Pernille Rosenkrantz-Theil, af Jakob 

Bundsgaard og om folkeskoleidealet. 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum - Intet nyt 

 Pædagogisk forum - Intet nyt 

 Arbejdsmiljø forum - Intet nyt 

 Lønteknik - Intet nyt 

 

3. Punkter til Blækklat 

 Har vi styr på de punkter fra sidste møde? 

Der er fint styr på det. 

 

4. Internat 

 Hvad vil vi gerne have ud af det? 

 Hvad vi vil gerne arbejde med? 

 Forslag til aktiviteter både faglige og sociale 

 

Vi drøfter og diskutere forskellige emner som FU arbejder videre med. 

Vi glæder os til at få tid til at komme dybere ned i emnerne.  

 

5.  Aula 

 Staus på AULA generelt:  

4 kommuner har søgt om udsættelse til januar. De store kommuner Kbh, Århus osv. er på efter 

efterårsferien. 

Vi har fået et kompendium fra KOMBIT med væsentlige forbedringer, som udrulles i AULA løbende de 

næste måneder, som vi skal være med til at prioritere rækkefølgen af. 

 Ønsker til støtte og retningslinjer i forhold til brugen af AULA. 

Forslag om støtte ift. galleri, upload af billeder og tags af elever (portræt/situationsbillede). 

 

”Hjemmeopgave”: Lokalt på skolerne i Trio og MED må vi meget gerne inden d. 6/11 drøftes. 4 i Thomas 

slide. 

 

6. Skolerunde 

Vi drøftede forskellige udfordringer på de 3 skoler. 

 

7. Evt. 

Reguleringsprocenten er steget, så vi stiger lidt i løn pr. 1/10. Den stiger igen til januar, så har man 12 års 

anciennitet stiger man ca. 1000 kr. i alt. 

 

8. Godkendelse af referat  

Referat godkendt. 


