
  

Til KS og TR  

Referat af virtuelt KS-møde torsdag den. 17.12.2020 kl. 12.30 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum, MW/Mette Wichmann, KD, Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger. 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referater 

 

- 

 

Referat: 

2. Covid-19 - Udfordringer, perspektiver på starten af det nye 

skoleår. 

- Pjece omkring arbejdsmiljø se kredsudsendelse 

124. 

 

 

Referat: 

- Der kommer ikke en melding ud fra forvaltningen 

inden der er en vejledning fra UVM. Men umid-

delbart lægges der op til 5.-9. klasse møder fysisk 

fra onsdag og fjernundervisning de to første dage.  

- I forhold til fjernundervisning skal vi have konkrete 

input tilbage fra de steder hvor der er problemer. 

Så skal de løftes ind til forvaltningen. 

- Vi holder et TR-møde i starten af den første uge. Vi 

sender en mail om dette inden ferien.  

3. A20 - status og videre proces. 

 

Referat: 

- Der er givet info omkring den nuværende status og 

hvilke emner vi skal arbejde videre med.  

- Der er en forventning om at der kommer en tilbage-

melding fra distrikterne i forhold til den grafiske 

oversigt og tilstedeværelsesformuleringen.  

4. Opsamling på Kredsdøgn - Opsamling på udbytte, afholdelse og evt. justerin-

ger af det. 

 

Referat: 

- Der er opbakning til at vi fortsætter den samme 

form. Der er ønske om at der kommer nogle pauser 

ind, hvor der er mulighed for bevægelse.  

- Vi tjekker op på om vi kan benytte os af Sixtus, for 

at undgå transporten. Det har tidligere ikke været 

muligt.  

5. Pædagogisk fokus - Kernedrift, hvordan udvikler vi og kommer frem 

med vores bud. 

 

 

 



Referat: 

- Gennemgået om hvilke politiske tendenser der er i 

det.  

- En fokus på kernen i skolen også en faglig vinkel 

ind i det. 

o Udviklingen skal opstå nede fra. Især udvik-

lingen i fagene. Den ramme der skal fyldes 

ud.  

o Faglig fokus – men med vinklen omkring he-

le faget. Også den dannelsesdel der er i fa-

get.  

6. Trainee - Hvordan arbejder vi videre med tilbagemeldingen 

fra TR-mødet? 

 

Referat: 

- Indkalde/opfordre til et opfølgningsmøde på status. 

Kigget på den aftale der er og forsøge at lave de 

tilpasninger der er brug for.  

- Forventningerne i forhold til trainees rolle og de-

ansatte læreres rolle.  

- Et møde sammen med LL for 3-års trainees. 

- Vi laver en lokal løsning i forhold til Kirstinebjerg, 

på hvordan vi kan løse deres lokale udfordringer i 

starten af det nye år. 

 

7. Meddelelser 

 

 

Referat: 

- FH-trekanten er blevet dannet, kontingent er under 

25 kr. og dermed ikke en udgift for kredsen. 

- MED aftale forhandles for tiden, der er ikke noget 

resultat. Det ser ud som om vi beholder vores FMU 

på børn og unge. 

- Organisationsændring. Info omkring den. Sekreta-

riat opstår. En CPU konsulent flyttes til Velfærds-

innovation.  

8. Eventuelt  

Referat: 

Kredsstyrelsen ønskes en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår med tak for samarbejdet i det gamle år. 

 

  

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


