
 

 

 
 
Referat af kredsstyrelsesmøde 
 
Tirsdag den 14.06.2016  
 
Dirigent: Vibeke    Referent: Maiken 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 091 – 16   Godkendelse og prioritering af dagsorden 
  Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 092 – 16   Godkendelse af referat fra den 31.05.2016 
  Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 093 – 16   Regnskab  

Det løbende regnskab blev gennemgået og det blev taget til efterretning. 
Næste gang regnskabet skal gennemgås er d. 27. september. 

 
Pkt. 094 – 16   Kredsarbejdsdage den 7. og 8.11.2016 

Oplæg til programmet blev drøftet og tilrettet. Dagene afholdes på 
Frederiksdal. Vibeke og Maiken kontakter foreningen og arbejder videre med 
programmet. 

  
Pkt. 095 – 16   Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid – opfølgning  

Det er aftalt at afholde et MED-dialogmøde ultimo september vedr. 
udmøntingen af samarbejdspapiret. 

 
Pkt. 096 – 16   TR-uddannelsen  

Den nye TR uddannelse stiller anderledes krav til kredsen, som vi skal være 
opmærksomme på. 

 
Pkt. 097 – 16   Status – vigtig information og kommende opgaver 

 Demo den 15.09.2016 (Velfærdsalliancen) 
Ideen har været drøftet i kontaktudvalget, som bakker op om 
demonstrationen. Et planlægningsmøde skal iværksættes primo august. 

 Kredsarrangement nye lærere 
Der bliver ansat en del nye kolleger til start i august. Det er et punkt på det 
første TR-møde, så vi sikrer kvaliteten i modtagelsen på arbejdspladserne. 

 KS den 21.06.2016 
KS spiser frokost på Café Albertine uden dagsorden. 

 Løntjek uge 44+45+46 skal på KS-dagsordenen efter kredsweekenden. 

 Kongresforberende kursus: Thomas tilmelder os til hele pakken. 

 Læringsplatforme 
Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på implementeringsplanen ift. 
skolechefen og skolelederne. 

 Hvad skal vi med skolen? 
Der er taget initiativer i nabokredse i forhold til et kick-off-møde i efteråret 
for at få debatten i gang. Der er planlægningsmøde på onsdag d. 22/6. Vi 
skal tage stilling til om vi vil gå ind i at få repræsentanter fra Albertslund 
med.   



 

 

 Medlemsmøde – målstyret undervisning 
Der er aftalt med Åse Bonde, at Mette Frederiksen kommer til 
medlemsmøde d. 24. oktober.  

 
Pkt. 098 – 16   Eventuelt – hvad skal formidles? 

Intet at referere. 


