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                                                                                                   Brøndby d.25.01.2021 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 22.01.2021 

 

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

Nils Greve, Anita Bütow og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: 

 
1.  Godkendelse af referat 

 

 
➢ Referatet er godkendt 

2. Nyt fra formanden RJ ➢ Centralt er man i løbende dialog med 
UVM om, at der stilles krav, ude i 
kommunerne om, at nødundervisningen 
skal ligne normalskemaet så vidt muligt. 
Ikke alle fag egner sig til digital 
undervisning og dagenes længde belaster 
både medarbejdere og elevernes trivsel. 

➢ Og der er en stor opmærksomhed på, at 
det skal være sikkert for lærerne på 
specialskolerne, at fortsætte den fysiske 
undervisning. 
Det samme fokus har man på fremmøde 
og undervisning af de sårbare elever. 
 

3. Opfølgning på vores møde 
med forvaltning og 
skoleledere. 

 ➢ Vi deltog i et fælles webinar, der var 
afholdt af DLF og KL om den nye 
arbejdstidsaftale, som allerede skal 
indarbejdes i planlægningen af skoleåret 
2021/2022. 

➢ De elementer, der gælder fra 1.1.2021 er: 
 
§ 3. – Samarbejde på tværs af kommune- 
og skoleniveau for så vidt angår at fælles 
viden om erfaringer med samarbejdet på 
skoleniveau kan indgå i samarbejdsmødet i 
skoleåret 2021/2022. jf. § 2. stk. 2. 
 
§ 4. – Samarbejde på skoleniveau ift. 
Skoleåret 2021/2022. 
 
§ 7. – Opgaveoversigten ift. Skoleåret 
2021/2022. 
 
§ 8. – Forberedelse ift. Skoleåret 
2021/2022. 

 

➢ Et godt informativt møde, med 
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interessante debatter og vi ser det som et 
godt udgangspunkt for vores forestående 
forhandlinger om en lokal aftale for 
lærerne i Brøndby. 
 

4. Nyt fra skolerne  ➢ Nødundervisningen kører på alle skoler. 
Der er en vis frustration over, at 
udmeldingerne kommer meget sent og at 
det ikke er alle fag, der egner sig til digital 
undervisning. Man har fundet lokale 
løsninger på undervisningsdelen. 

➢ Enkelte steder er der bekymring over 
rengøringsniveauet i forbindelse med 
specialrækkernes elever har fysisk 
fremmøde – den bekymring har kredsen 
taget videre til kommunens corona-
beredskab. 

 

5. Evt.  ➢ Intet 

 
Referent: Rikke Jørgensen

      
                
 


