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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 19.3.2021 

 

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 ➢ Det er skolelederes sikkerhedsmæssige 
ansvar at sørge for at der er teknisk udstyr 
til rådighed så sikkerhedsniveauet/GPDR 
kan overholdes, når TR skal have adgang 
til persondata if. med sagsbehandling. Fx 
adgang til lokale, telefon og data-systemer. 
Tag en snak med lederne om, hvordan I 
bedst kan overholde disse regler sammen. 

➢ Børneudvalget har besluttet at Beregneren 
ikke skal bruges. National test skal stadig 
afvikles 

➢ Demokratidagen er udskudt til næste 
skoleår. 

➢ 3. - 5. klasserne er meldt til cykelløb d. 24. 
september på Brøndby Stadion, som et led 
i Kommunalbestyrelsen 2030-strategi-mål 
om ”Mere idræt, sport og bevægelse hele 
livet”.  

➢ OK21 afstemning - Gør reklame for det 
på skolen, der er digitale medlemsmøder 
25/3 fra 17.30-18.30 og den 7. april fra 
17.00-18.00 

➢ Der er også en Podcast omkring OK21 

➢ Ny genåbning for 9. klasser – vi afventer 
retningslinjerne, men forventer et 
fremmøde på 50%. 
 

3. Evaluering af A. P. Møller 
- med udgangspunkt i udsendte 

samtaleguide 

RJ ➢ En generel drøftelse af spørgsmålene.  

➢ Undren over at der ikke er blevet spurgt 
mere bredt ud til personalet. 

➢ Kredsen vil gerne have tilbagemeldinger 
fra fokusgruppemøderne. 
 

4. A20 RJ ➢ Vi har igen forhandlingsmøder i kalendere. 

➢ Normeringerne er endnu ikke blevet sendt 
ud til skolerne, så næste skoleårs 
planlægning kan gå i gang. 
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5.  RJ 
& 
NG 

➢ Urafstemningen er fra d. 6. april kl. 8.00- 
19. april kl. 9.00 

➢ Der kommer et fælles nyhedsbrev omkring 
OK21 med en anbefaling fra Kredsen - 
Der er en fælles anbefaling fra Kredsen 
om at stemme ja. 

➢ Det er vigtigt at vi får en høj 
stemmeprocent 

 
Der er kommet forbedringer på følgende områder: 
 

➢ Reallønnen er forhøjet med ca. 5% over 
tre år 

➢ Bh. lederen står til en lønforhøjelse 

➢ Fritvalgstillæg 

➢ Gruppeliv 

➢ Sorgorlov 

➢ 3 projekter (kompetenceudvikling, 
nyuddannede og praktik) 
 

6. Generalforsamling 2021  ➢ Generalforsamlingen bliver i år afholdt 
digitalt, over platformen Teams. Datoen 
for afholdelse bliver tirsdag d. 11. maj. Der 
bliver sendt mails ud via. 
Medlemssystemet med materiale og link til 
generalforsamlingen. 
 

7. Nyt fra skolerne  ➢ Teamsene bliver inddraget i planlægningen 
af den forestående genåbning. 
 

8. Evt.  ➢ Intet 

 
Referent: Rikke Jørgensen

      
                
 


