
 

 

 
 
 
Referat af kredsstyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 08.03.2016 kl. ca. 10.15 – 12.00 
 
Dirigent: Claes    Referent: Maiken 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 041 – 16   Godkendelse og prioritering af dagsorden 
  Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 042 – 16   Godkendelse af referat fra den 01.03.2016 
  Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 043 – 16   Regnskab (KS mødet den 12.04.2016) 
 
Pkt. 044 – 16   Evaluering af generalforsamling 2016  

Erfaringen blev at en uge efter vinterferien er for tidligt, der skal være mindst 2 
uger. En uge blev for presset for kredsstyrelsen og 2 uger vil give TR’erne 
bedre mulighed for at få medlemmerne med.  
HØ gjorde et stort stykke arbejde. Rummet var godt at være i og spisning på 
lærerværelset var også hyggeligt og fint forberedt. De tillidsvalgte på HØ skal 
have et par flasker vin som tak for indsatsen. 
Vedr. beretningen: vi er tilfredse med formen og at nogle medlemmer deltog i 
debatten. Vi kan stadig overveje formen også af den skriftlige beretning. 
Resolutionen er sendt til politikere og AP. Forslaget om at lægge resolutioner 
ud på forhånd, kan imødekommes når vi har mulighed. 
Generalforsamlingen skal også evalueres med TR’erne.  

 
Pkt. 045 – 16   Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid – status  

Intet at referere da mødet med Henriette er udsat til d. 16.3.  
 
Pkt. 046 – 16   Den særlige inklusionsindsats og klubmedarbejdernes rolle 

Claes og Maiken skriver et høringssvar, hvor vi ikke forholder os til selve 
indholdet, men påpeger at vi ser frem til kommende høring vedr. selve 
inklusionsindsatsen. 

 
Pkt. 047 – 16   Kredsweekend 2016 (Maiken/Thomas) 

Vi forsøger at planlægge og gennemføre flg. program: 
Fredag:  
15:30 Kaffe og velkommen 
16:00 Anders Bondo 
17:30 Pause 
17:45 Hvordan styrker vi det faglige arbejde i Kreds 25? Gruppearbejde måske 
skolevis. 
18:45 Program slut 
19:15 Vi fejrer Kreds 25’s 40 års jubilæum 
19:30 Middag 
 
Lørdag  



 

 

9:00 Per Fibæk  
10:30 Pause 
10:45 En større ja-hat, tak 
12:00 Frokost og tak for denne gang 

 
Pkt. 048 – 16   Kursusplan 2. halvår 2016 

Kursusplanen blev drøftet. Thomas sender information om kurser til de  
relevante personer. 

 
Pkt. 049 – 16   Facebook – kredsen (Maiken/Thomas) 

Det blev drøftet og besluttet at oprette en facebook-side for Kreds 25. 
 
Pkt. 050 – 16   KNyt (Maiken/Thomas) 

I dette skoleår der planlagt to udgivelser af KNyt 
D. 19. april og d. 7. juni.  
Det udvider vi til tre: ca. d. 5. april, medio maj og medio juni. 
Der skal være noget om samarbejdspapiret, generalforsamlingen 
(kontingentforhøjelse, resolution og valg), kredsweekend teaser og program, 
MED-aftale, nyt lønkort, målstyret undervisning, Facebook, 1. maj i 
Fælledparken, lokallønsoversigt, medlemssituation, hvordan styrker vi det 
faglige arbejde.  

 
Pkt. 051 – 16   Status – vigtig information og kommende opgaver 

a. TR- AMR-møde 29/3. Tankerne om mødet er at drøfte samarbejdspapiret 
og udarbejdelse af opgaveoversigterne.  

b. KS-mødet d. 15/3 aflyses og erstattes af et arbejdsmøde. Forberedelse: 
læs Ballerupaftalen og kredsudsendelse 15/2016. 

c. Sommerafslutningen blev drøftet. Vi hører TR’erne i april. 
 
Pkt. 052 – 16   Eventuelt – hvad skal formidles? 
  Intet at referere. 
 


