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                                                                                                   Brøndby d. 28.9.2020 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 11.9.2020 

 

Tilstede: Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen, Latifa Mojib, Rasmus D. Nielsen, Lotte H. Nielsen, 

Nils Greve, Anita Bütow og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Lotte H. Nielsen 

 

1.  Godkendelse af referat 

 

  Referatet er godkendt 

2. Nyt fra kredsarbejdet RJ  FH kører en OK-kampagne fra d. 28. 

september 2020, om vigtigheden af at 

have en TR på arbejdspladsen. Kredsen 

bestiller materiale til skolerne. 

 

 Lærens dag den 5. oktober – Hvad skal 

der ske i år? Vi aftaler konkret  

 To af skolerne kom op på ca. 80 % til 

valget om A20 (Aftale om arbejdstid for 

lærere). Der kommer kage ud til dem 

onsdag d. 16.9.2020. 

 

 Rikke deltog i Sorø-mødet og der kunne 

drages fem vigtige konklusioner på 

baggrund af erfaringerne fra forårets 

corona lock down: 

1. Nedlukningen viste i, for nogle, 

overraskende grad, hvor vigtig skolen, 

kammeraterne og relationerne til lærerne 

er, i børns liv. 

2. Genåbningsperioden med bedre 

normeringer og friere rammer i både 

skole og daginstitutioner betød øget 

trivsel, færre konflikter og en mere 

udbredt følelse af meningsfuldhed hos 

børn og voksne. 

3. Ved at droppe pseudoarbejde kan vi 

frigøre tid til kerneopgaven 

4. Nogle sårbare elever har glæde af den 

digitale undervisning, andre trives rigtig 

dårligt i den. 

5. Vi skal IKKE have mere IT og digital 

undervisning, vi skal have BEDRE 

digital undervisning, som er didaktisk og 

pædagogiske funderet. 
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 DLF insite: 

Fremover har vi fælles det 

indsatsområde, at vi skal til at bruge 

https://dlfinsite.dlf.org/ som vores 

kommunikationsplatform. Vi vil stadig 

udsende dagsordener m.m. via mail, i en 

periode endnu. Vi aftaler i 

Kredsstyrelsen, hvornår vi er klar til at gå 

helt over til insite. 

 

 Kommunalt budget: 

Politikernes arbejde med målsætningerne 

i Brøndby 2030 strategien begynder at 

kunne ses i budgetlægningen. Bl.a 

udmøntes temaet Flere i uddannelse og 

beskæftigelse i et fortsat samarbejde med 

Ungdomsbyen, man prioriterer at afsætte 

midler til en bred socialfaglig 

fraværsindsats og man har givet varige 

midler til 1-1 strategien ude på skolerne, 

så eleverne varigt kan få tildelt IT-udstyr. 

Vores bekymring er, at man til hver 

budgetlægningsproces skal ud og finde et 

politisk råderum på 10 mio. kr. og de 

midler kan kun findes inden for 

servicerammen, som jo i sidste ende er 

de varme hænder – man kunne sige, at 

for at politikerne kan lave prioriteringer, 

og sætte projekter i gang, så skærer de på 

kerneydelserne. 

Vi er enige i, at der skal sættes fokus på, 

at fraværet bland eleverne er stigende og 

vi vil gerne byde os til, så projektet 

omkring skolevægring bliver en indsats, 

der tager sit udspring i alle de erfaringer 

lærerne har og ikke et projekt, som 

indholdsmæssigt defineres uden for 

skolen – vi mener, at lærerne er 

nøglepersoner, når vi taler elevernes 

motivation for at gå i skole.  

Vi opfordrer derfor til, at man tager 

erfaringerne fra corona-foråret meget 

alvorligt og inddrager os i udformningen 

af indsatsen mod skolevægring – se 

ovenstående erfaringer fra Sorø-mødet. 

 

 

https://dlfinsite.dlf.org/
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3. Kongres 2020   Drøftelse om kandidaterne og deres 

valgoplæg. Der var kun givet én plads, 

pr. kreds, på kongressen, og derfor 

mødes dem fra styrelsen, der kan, til 

livestream den 22.  September fra 10.30, 

på kredskontoret. 

FU deltager i kongresforberedende 

kursus i Hovedstaden øst/vest d. 18. & 

19.9.2020 

4. A20 & lokalaftale i 

Brøndby 

  Vi har aftalt, at vores styrelsesmøder vil 

have karakter af temamøder, i forhold til 

hvordan vi arbejder med den nye 

arbejdstidsaftale. Vi tog en drøftelse af 

det vi ser som styrker og svagheder i 

Forståelsespapiret og omkring, hvordan 

vi med den nye arbejdstidsaftale kan løfte 

udfordringerne vi har oplevet if. med at 

arbejde under Forståelsespapiret. Vi var 

enige om, at vidensindsamling hos 

medlemmerne er af højeste prioritet – det 

er vigtigt, at aftalen tager hånd om det, 

medlemmerne oplever som udfordringer. 

Ud fra det vil vi så lægge strategien, 

sætte mål og planlægge processen frem 

mod januar 2021, hvor arbejdet med de 

lokale skoleplaner skal i gang, ude på 

skolerne. Vi vil derfor bede alle TR om 

at melde tilbage med datoer for 

skolerunder i oktober 2020, så vi kan 

være i dialog med medlemmerne. Måske 

er vi nødt til at tænke i Teams-møder 

osv., da vi stadig har corona hængende 

over hovedet … 

 

5. Corona-situationen   Smittetrykket er stigende også i Brøndby 

og det er bekymrende for mange af 

lærerne, der dagligt har kontakt med 

mange forskellige børn og klasser. 

Forårets fokus på skærpet hygiejne 

fortsætter og man er i gang med at finde 

permanente løsninger, så de ekstra 

håndvaske på skolerne kan vintersikres. 

Lige nu kører indsatsen frem til januar 

2021. Direktionen har igen nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal håndtere 

situationen, mens den udvikler sig og vi 

er igennem HMU blevet opfordret til at 
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tage hurtig kontakt, hvis vi har 

oplevelsen af, at der ikke handles eller 

reageres. Som udgangspunkt aflyser man 

de aktiviteter, hvor lærere og elever 

blandes på tværs af skoler. Dog bliver 

aktiviteterne vurderet én og én, inden det 

besluttes, om de aflyses. Vi følger 

situationen tæt, fra kredsen og opfordrer 

alle medarbejdere til at bruge os og deres 

TR, hvis der er noget der virker 

bekymrende. Vi kan kun handle på det, 

hvis vi får besked  

 

6. Nyt fra skolerne   

 

7. Evt.   Medlemskursus på Frederiksdal - Elin 

sender et opslag ud til ophæng og info til 

kollegaerne 

 Feriepenge - kan måske først udbetales i 

december 

 Kommunen fortsætter julegaven i form af 

et Tivoli-kort. 

 

Referent: Helle Rasmussen og Rikke Jørgensen

      
                
 


