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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. .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 ➢ Politisk aftale: RJ har talt med Jane K ang 
bh.kl.ledernes arbejdstid. Resurser bliver 
frigjort da 0.kl skal være færre lektioner i 
skole. Modtagelse/brobygning af nye 
(maj)børn, hjælp i SFO, sprogforløb, 
general hjælp i indskolingen. Lederne skal 
inddrage bh.kl.ledere ift 
resurseanvendelsen. Derudover bør der 
frigøres pædagogtid fra UU der kan bruges 
i SFO. 

➢ Kommunalvalg 21. I FH-regi bliver der 
arrangeret valgmøde d. 30/9 med 
lokalpolitikere fra Vestegnen. 

➢ DLF: Ny politik vedr. teknologiforståelse; 
udleveret til styrelsen. Derudover er der 
udarbejdet ”principper for god 
vikardækning”. Model for en anden type 
elevplaner er også under udarbejdelse. 

➢ Kursus: TR-dag d. 5/10 på Park Hotel 
Glostrup, kursus for nye AMR.  
 

3. Evaluering af 
medlemsmøde 8.6.2021 

 ➢ Indhold ok. Mødet blev ikke optaget pga 
tekniske vanskeligheder. Til gengæld bliver 
”slides” offentliggjort. Mulighed for at FU 
kommer ud på Faglig klub. Der måtte 
gerne have været flere på og på den 
baggrund skal vi udarbejde strategi for 
mere medlemsinvolvering. Øget 
medlemsinvolvering blev debatteret. 
F.eks. vigtigt med tidspunkt. Vigtigt med 
lokalt tilsnit. Tilstedeværelse på 
lærerværelserne er vigtigt.  

➢ Tema på styrelseskursus. 
 

4. Evaluering af infomøde om 
lokalaftale 

 ➢ Mødet kunne have været anvendt mere til 
konkrete planlægningsspørgsmål. Kunne 
med fordel have været organiseret med 
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mindre ”workshopgrupper”. 

➢ Forslag om nyt møde med (øverste) 
skoleleder og TR i august hvor evt 
planlægningsmæssige udfordringer kan 
blive drøftet mhp bedre administration. 

➢ Rikke tager det med i planlægningen af 
mødekalender if. kommunal redegørelse 
og skoleplan. 
 

5. Fagfordeling  ➢ BØ: Roligt forløb, men presset 
tidsmæssigt pga sen nødvendig info, men 
når sandsynligvis i mål ultimo juni. Der 
lykkedes at implementere ny politisk aftale. 

➢ BSI: Leder involverer TR. Roligt forløb, 
når sandsynligvis i mål ultimo juni. 

➢ BSO: TR er på sidelinjen. Henvendelser 
fra medlemmer. God implementering af 
politisk aftale. Ledere og lærere udtrykker 
tilfredshed med ny lokalaftale. 

➢ BV:  TR og leder godt samarbejde. Forskel 
på indskoling og overbygning. Indskoling: 
Udfordring med skemaplacering ift 
faglokaler. Overbygning: Politisk aftale 
giver udfordringer for profilklasser. 
Fagfordeling opleves lukket. 
 

6. Evt.  ➢ Intet 

 
Referent: Rikke Jørgensen

      
                
 


