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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 15.03.2019 

 

Tilstede: Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen; Latifa Mojib, Rasmus D. Nielsen, Anders T. 

Simonsen, Nils Grev og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: 

 

1.  Godkendelse af referat 

 

 Referat godkendt 

2. Kredsarbejdet lige nu RJ  Generalforsamling – GF. 

Fælles opgaver – praktisk 

planlægning. 
Elin sørger for IT, projekter og kode til pc. 
Kl.15.30 mødes styrelsen. Kl.16.00 formøde 
med Carsten Freund. Anders/Rasmus køber 
kage til formødet.  
Stemmetæller: Anders, Rasmus  
Referenter: Anita, Latifa. 
 

 Møde med forvaltningen d. 6.03. – 

ændret skolelov og MTU. 
Møde med forvaltning: møde med Helge og 
Jane.om justeringen af skolelov 2019/20  
Vi vil som styrelse holde øje med, hvordan 
man tager højde for justeringen i skolernes 
normering – forventes at være os i hænde 
ultimo marts. 
MTU: vi har aftalt med forvaltningen, at vi 
godt kan målrette op til 10 spørgsmål 
specifikt til skolerne og at det er i de lokale 
MED, at man kan udvikle på disse 
spørgsmål. 
Vi håber, at vi den vej kan få afdækket 
skolernes professionelle kapital og dermed 
bruge MTUen som grundlag for en mere 
målrettet indsats i forhold til at udvikle og 
vedligeholde det gode psykiske arbejdsmiljø. 

 

 

 

3. TR-uddannelsen – modul 3 

 

  Evaluering – tilbagemelding til FU. 
TR´er følte sig godt forberedte til modul 3. 
Rigtig godt kursus, der er praksis relevant. 

 

4. Kommisionsbesøg   Brøndby kommune er udvalgt til 

fokusgruppeinterview omkring 

spørgsmålet – hvad har betydning 
for kvaliteten i undervisningen, 
professionel kapital og arbejdsmiljø i 
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folkeskolen? 

 
Kommissionsbesøg d.27.3. på BØ. Interview 
af hhv. leder, mellemledere, TR, 4-6 lærere, 
forvaltning og kredsformand. 
TR er blevet bedt om at have dialog med 
medlemmerne om spørgerammen og melde 
tilbage til kredsen senest d. 22.03.19. 
 

5. Sektorrettede spørgsmål i 

MTU 2019 

 

  Mulighed for, i MED-systemet at 

udvikle op til 10 spørgsmål, der 

kan afdække skolernes 

professionelle kapital. 

Oplæg på mødet. 

 
Inddrage skolernes Lokal-MED til at finde 
relevante spørgsmål, der sendes til NG. 
Senest d.1. maj skal styrelsen have valgt 
nogle spørgsmål. 

6. Nyt fra skolerne   
 

7. Evt.   

 

 

Referent: Helle Rasmussen og Rikke Jørgensen

      
                
 


