
 

 

Kreds 16 
Valbyvej 4, 2630 Taastrup   Tlf. 43524560   Email: 016@dlf.org   www.kreds16.dk  

 

10. februar 2014 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde fredag den 7. februar 2014 kl. 08.30 på kredskontoret. 

 

Til stede: Lone Brandel, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen, Kir-

sten Petersen, Birgitta Schou, Henrik Larsen, Anette Christoffersen, David Qvist, Mads 

Thranow, Anne Kristine Juul, Lotte Grell 

 

Afbud: Lisbeth Møller, Vibeke Lynge, Sven-Erik Dreisig, Mette Thorup, Jens Christian T. 

Rasmussen 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Generalforsamling 

FU’s størrelse i henhold til tidli-

gere drøftelser. 

FU kommer med indstilling. 

 

Det praktiske 

 

 

 

Forslag til udtalelser 

 

 

 

 

Indstillingen fra FU er 4 medlemmer i FU også i fremtiden. 

Der bliver større frikøb til kassereren. 

 

 

Kredsstyrelsesmedlemmerne mødes senest kl. 16.00 og 

hjælper. 

Lotte Grell kommer ikke – melder afbud. 

 

Noget om: 

1. ønsket om lokalaftale 

2. hvor bliver arbejdspladser, computere m.m. af – Kirsten 

3. til Michael Zieglers retorik overfor lærerne – David  

4. manglende økonomi til materialer ny fag (bøger o.a.) –            

Mads 

5. inklusion – besparelser og arbejdsvilkår, manglende ud-

dannelse af lærerne i f.eks. gruppeordninger – Mette  

6. børnene i centrum ved alle udtalelser  

7. KL – Kirsten  

Kommunens egne værdier – skal huskes 

 

2. Skolepolitisk målsætning 

Husk at lægge jeres forslag til 

ændringer på SkoleKom senest 

torsdag 6.2.2014 

 

Ud fra vores input fra SkoleKom gennemgået – Lone Bran-

del retter. 

 

Skoleledelse rettelser til mål 1 

Fælles kommunale skolevæsen godkendt med de nye for-

slag 

Kvalitet og udvikling og kompetencer rettelse til punkt 9. 

De foreslåede øvrige rettelser godkendt. 

Inklusion  
Punkt 12 skal ændres 

Punkt 3 skal ændres 

Punkt 10 skal ændres 

Punkt 5 ”modtage” i stedet for ”anvende” 

Ændringer i prologen 
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Punkt 1 skal ændres 

 

Specialundervisning  
Punkt 4 ændres 

 

Lotte Grell ser på punkterne inklusion/specialundervisning 

 

Skolestart, overgange og udskoling  
Inddragelse af forældre – ændres 

Skolerne bør have – ændres 

Dialogen - ændres 

 

PLC og skolebibliotek – ny overskrift 

Kirsten Petersen skriver ind til næste gang 

PLC flyttes Lone Brandels forslag om PLC punkt 13 

Sundhedsplejersken og talepædagogen bør nævnes i punkt 2. 

 

Prolog brug Line Nykjær Larsens forslag 

Punkt 4 ændres. 

 

Understøttende undervisning   
Prolog 3 gange understøttende ændres ”elegant” til en lettere 

formulering 

Punkt 1 ændres 

Punkt 4 ændres 

 

3. Seminar med skolelederne 

Drøftelse af formålet med semi-

naret 

 

 

Bilag udleveres af Heidi Yoma Rasmussen. 

Det er et forslag – det egentlige program følger. 

Drøftelse. 

 

4. Aftalestyring/lønsumsstyring 

Fordele og ulemper ved aftale-

styring/lønsumsstyring 

 

 

Gennemsnitslønnen holder stadig ikke 

Barsler 

Alm. økonomi i rammen er alt for lille 

Er de udmeldte tal rigtige? – de er svære at gennemskue 

De udmeldte tal kan ændres i løbet af året. Skolerne ved 

ikke, hvad de har. 

 

5. Meddelelser Husk at få lov til at få arbejdsskadepapir af skaderamte og 

sende det til kredskontoret. 

 

6. Eventuelt HUSK vi holder møde den 14. februar 2014 kl. 10.30 

 

Anne Kristine Juul sender en dagbog ud på SkoleKom 

Tjek: den offentlige.dk artikel om Thorstorp 

Der skal laves en arbejdsmiljøhandlingsplan af Heidi Yoma 

Rasmussen 

Der spørges til lederevalueringen. 

 

 

 

Lone Brandel / Birgitta Schou 


