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4. november 2015 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

Til stede: Vibeke Lynge, Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, David Qvist, Line Nykjær 

Larsen, Sven-Erik Dreisig, Kirsten Petersen, Birgitta Schou, Rikke Krumbach, Henrik 

Larsen, Mads Thranow, Anne Kristine Juul, Jens Christian T. Rasmussen, Kristoffer 

Rømer 

Afbud: Lotte Grell 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Læring og kvalitets-

udvikling på skoleom-

rådet samt projekter 

under Morgendagens 

børne-ungeliv  

Direktør Per Aalbæk 

Nielsen kommer kl. 

13.30 og deltager under 

dette punkt 

 

God drøftelse med direktør Per Aalbæk Nielsen, som har det over-

ordnede ansvar for Institutions-og skoleområdet 

 

 

 

 

2. De gode historier 

Mølleholmskolen og 

Torstorp Skole fortæller 

om en god oplevelse 

Hvordan kan de bru-

ges? 

Vi evaluerer om de for-

rige historier har været 

brugt 

Mølleholmskolen: Der er afsat 1,5 time til lærermøde/evalueringer 

spørgeskema af de 15 punkter 

Torstorp Skole: Folk bliver ”hængende” på skolen – flytter ikke 

skole. Er glade for at vær der. 

Evaluering: Borgerskolen har taget ”Buddy” ideen til sig fra 10 klas-

se skolen og forsøger at føre den ud i livet. 

 

Næste gang: Fløng Skole og Borgerskolen. 

 

3. One to One 

Der aftales konkrete 

møder med de enkelte 

samt evt. hvad samtalen 

skal dreje sig om 

 

Vi tager udgangspunkt i medlemsundersøgelsen, derudover må gerne 

meddeles FU, hvad der skal snakkes om. 

4. Politikker fra hoved-

udvalget 

Hovedudvalget arbejder 

med syge- og fraværs-

politik samt alkohol  

 

Vibeke Lynge gennemgik de væsentligste punkter fra de 2 politikker 

Der må gerne drikke på matriklen, men ikke i arbejdstiden. 

Man skal sygemelde sig til en leder. 1-5-14 ændres til 1-5-10 

 

5. Julefrokost 

Hvem gør hvad? Over-

vej med jer selv, hvilke 

arbejdsopgaver I helst 

vil stå for 

Jens Christian Rasmussen står for underholdning 

Kristoffer Rømer står for drikkevarer 

Kirsten og Birgitta dækker bord. 

Sven-Erik undersøger mad. 
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6. Meddelelser 

Arbejdsmiljøkonference 

for TR, AMR og skole-

leder 19. januar 2016 

Værdibaseret persona-

lepolitik 

 

Heidi Yoma Rasmussen har sendt indbydelse ud. 

Værdibaseret personalepolitik: 9. – 11. december 2016 er der møde i 

Hedehuset 

Nyvalgte til MED skal på 2-dages kursus senest i foråret. 

 

 

7. Eventuelt 

 

 

En drøftelse om, hvordan man tackler mistanke om en kollegas alko-

holmisbrug 

Vibeke Lynge skal modtage en liste fra alle skoler om vejlederfunkti-

onen. 

 

 

Vibeke Lynge / Mads Thranov 


