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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d.23.4.2021 

 

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. Kredsarbejdet lige nu RJ ➢ Der arbejdes på et nyt ledelsesgrundlag i 
direktionen. Medarbejdersiden er optaget 
af, hvordan der følges op på, om 
ledelsesgrundlaget efterleves. Der arbejdes 
på en kommunal uddannelsesplan for 
ledere. 

➢ KL og DLF er gået sammen i et 
genstartsprojekt for folkeskolen – Fælles 
overvejelser og anbefalinger til et 
kommende evaluerings- og 
bedømmelsessystem i folkeskolen. 
Større frisætning i forhold til nationale test 
og elevplaner. 
 

3. A20 -
opmærksomhedspunkter 
ved planlægningen af 
skoleåret. 
 

 ➢ §§ 3, 4, 7 og 8 i A20 er gennemarbejdet og 
diskuteret. 

 

4. Skolernes normering 
 

 ➢ Skolernes normering er gennemgået og 
kredsen vælger at skrive til borgmesteren, 
da man fortsætter med at hæve 
klassekvotienten. Det er stærkt 
bekymrende og ikke i tråd med de midler 
regeringen tildeler skolerne lige nu. De skal 
nemlig gå til flere hænder… 
 

5. Coronaskole 
- Udeskole m.m. 

 

 ➢ HR-afdelingen har udarbejdet et 
dialogværktøj som lederne kan bruge for at 
dæmme op for det pres coronasituationen 
har lagt på medarbejderne. 

➢ Udeskole har givet en del bekymringer – 
TR er opmærksomme på dette og søger 
løsningsorienteret dialog med lederne. 

➢ Inddrag personalet, det giver de bedste 
løsninger! 
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6. Generalforsamling 2021  ➢ Den endelige dagsorden samt bilag 
udsendes via medlemssystem d. 4.5.2021 
 

7. Nyt fra skolerne  ➢ Udeskole planlægges forskelligt på 
skolerne, men inden for samme tidsrum. 
 

8. Evt.  ➢ Intet 

 
Referent: Rikke Jørgensen

      
                
 


