
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 12/5 2020 

Tilstede: MR, MH, JB, SB, LA, TMØ 

 

1. Meddelelser  

 Ansættelse af chef for CBU: Der bliver slået et jobopslag op i dag, og der er ansøgningsfrist d.3/6-20. 

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af 2*Anette og Merete - og der er 1.samtale d.11/6 

 Udligningsreformen og ophør af forpligtende samarbejde med Ishøj: I forhold til udligningsreformen 

kommer der en ekstra regning på 16,2 mio kr. til Vallensbæk. I forbindelse med udligningsreformen har 

Vallensbæk fået en mulighed for at komme ud af samarbejde med Ishøj, så det skal der arbejdes på i den 

kommende fremtid, men det kommer ikke til at ske lige nu og her. Det vil også have betydning for vores 

område i forhold til fx Kirkebæk Skolen og specialområdet 

 TR-aftalen: Der står at ved ændringer på næstformandsposten i Hoved-Med, så skal aftalen revurderes. 

Det betyder, at vi ikke kan regne med MR’s frikøb, som vi ellers havde troet. Når TR-aftalen skal 

revurderes kan vi prøve at få kigget på TR’ernes tid - og også AMR-tiden (som måske skal laves lokalt på 

vores område, da vores AMR deltager i mange møder i forhold til andre AMR’er) 

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Intet nyt (møde 20/4 er flyttet) 

 Arbejdsmiljø forum: Møde i morgen hvor der blandt andet skal snakkes om problematikkerne omkring 

genåbningen af skolerne. Der skal også snakkes om emner til den årlige temadag. Merete fik nogle input 

med til mødet 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Genåbning 

Pilehaveskolen: Man arbejder hen imod at 0.-5. klasserne skal på skole om formiddagen, og så 6.-10. 

klasserne om eftermiddagen (med rengøringen mellem skiftene) - 4 lektioner per klasse. Klasselokalerne er 

ikke store nok til at alle klasser kan være i egne klasseværelser. Nogle klasser kan godt være der, men dem 

med mange elever er nødt til at blive delt i 2 hold 

Vallensbæk Skole: Man arbejder hen imod at 0.-5. klasse fortsætter på samme måde (stadig med 5 lektioner) 

- dog i færre lokaler pga.  1-meter-reglen. Planen er, at 6.-9.klasserne skal i skole nogenlunde i samme 

tidsrum (bare lidt forskudt i forhold til mødetid). Man tænker også andre lokaliteter (fx idrætscenteret). 

Der er planlægningsdag for udskolingen på torsdag i forhold til opstart 

Hygiejnen bliver det store issue, men der arbejdes på ekstra håndvaske til fx yderområderne. 

Der er tænkt 1.maj børnene ind, som kommer 1. juni - planen er lagt. 

Egholmskolen: De har ikke lagt sig fast på en bestemt plan endnu, da man venter på retningslinjerne. 

Umiddelbart arbejdes der på 2 planer. Plan A hvor man fortsætter som nu, og så kommer 6.-9. klasserne i 

skole ligesom resten (i 2 hold - formiddag og eftermiddag med 4 lektioners undervisning) eller en plan B hvor 

man går i skole ligesom normalt (eller så tæt på som muligt) 

Der er også møde for udskolingen på torsdag 

Generelt: Der skal fokus på toiletter, håndvaske, udeområder 

 



 

4.  Kredsstyrelsen næste skoleår 

Da Maria skal læse det sidste modul af sin uddannelse til næste skoleår, vil vi gerne ændre vores kredsmøde-

dag til onsdag (bare for et år). 

Derudover så går Lasse ned i kredstid for at få en mere struktureret hverdag, så han ”kun” kommer en dag + 

det månedlige formands/næstformandsmøde. KM deltager i nogle af de andre møder, så MR ikke skal afsted 

alene. Derudover kigger FU på nogle arbejdsopgaver, så det bliver mere opdelt. 

Der kommer nok også nogle små-opgaver (fx at skrive til blækklatten) til resten af kredsstyrelsen 😊 

 

5. Periodeforhandlingerne 

MR har deltaget i et orienteringsmøde omkring periodehandlingerne, så hun fortalte om, hvor langt de var. 

Der er i dag kommet et brev fra DLF omkring forhandlingerne. Forhandlingerne skal være slut 24. maj. 

MR skal til nyt formandsmøde i morgen  

 

6. Generalforsamling 

Det tegner til at forsamlingsforbuddet bliver ændret i næste fase (start juni), så vi må samles (måske) 30-50 

mennesker. Derfor skal have indkaldt til en lille generalforsamling, så vi kan få valgt formand og kasserer, få 

godkendt regnskab og budget - og evt. en godkendelse for vores investering. 

Vi holder det tirsdag d.16. juni ca.16.30. 

 

7. Evt. 

 Der er netop kommet en udmelding fra DLF omkring udskydelse af lejrskole. 

 

8. Godkendelse af referat  

 

Referatet er godkendt. 

 

 


