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Referat af styrelsesmøde 
 

Mandag den 18. juni 2012, kl. 12:30-15:00  
 
 
 
Dirigent: TA  
Referent:  Arne 
Afbud: Yoa, Kenneth 
 
Pkt. 119 Meddelelser  
 

1. Møde i HU-underudvalg den 12. juni iht. ny MED-aftale/struktur. (MR) 

Udvalget kommer med indstilling om ny MED-struktur til HU på mødet d. 20.6 

 

2. Sommerarrangement den 13. juni for pensionistfraktionen + det løse. (LN+SJ) 

Omtalt som et rigtig godt arrangement. 

   

3. Møde den 13. juni angående Helhedsskole på Rugvængets Skole. Behandles 

under pkt. 123. (MR+SJ+YP) 

   

4. Budgetmøde på Tapeten den 14. juni. (MR+JS) 

Der blev refereret fra mødet. Budgetoplægget fra kommunen blev ikke præsenteret. 

 

5. Møde i arbejdsgruppe iht. ressourcecentrene og dokumentation den 14. juni. 

(MR+JS) 

Dokumentationsproblematikken behandlet. Undervisningsministeriet forsøges 

inddraget i problemet via projektansøgning. 

 

6. Møde med Gorm den 15. juni angående sammenlægningen af Kasperskolen og 

Lautrup. (MR+JS) 

Arbejdsvilkårene for lærerne på Lautrup næste år er stadig uafklarede. 

   

7. Der er udsendt indbydelse til Fælleskonferencen på konferencen. (LN) 

Indbydelsen videresendes til deltagerne. 

 

8. Der er kommet svar på vores henvendelse til Hovedstyrelsen. Lagt i dueslagene. 

(MR+JS) 

Svaret er utilfredsstillende. Vi anmoder foreningen om en drøftelse på et kommende 

styrelsesmøde. 

 

9. Ole Hein (Københavns Lærerforening) er død efter længere tids sygdom. 

Bidrag sendes efter opfordring til børnenes kontor.  

 
 



Pkt. 120 Styrelsens sommerafslutning (SJ) 
- Evaluering  
Godt arrangement. 

 
Pkt. 121 Individuel uddannelsesplan (MR, JS) 

- Orientering og drøftelse (bilag) 
Planen kan udarbejdes med ledelsen i forbindelse med MUS 
Emnet skal tages op i MED udvalget på skolerne og i sektorudvalget. TR-
udsendelse videresendes til lærerne. 

 
Pkt. 122 Renovering af kredshuset (LN, JS, MR) 

- Orientering, drøftelse og beslutning   
Likviditetsoversigt uddelt.. 
Styrelsen godkender, at der indgås kontrakter for renovering af 
tag, lejligheden og fundamentsikring. Endvidere foretages maling i 
nødvendigt omfang.  

 
Pkt. 123 A08 – det kommende skoleår (JS, MR) 

- 1 uges frihed/ 6. ferieuge i praksis 
Vi følger de regler, der står i retningslinjerne. 
  

- Fagfordeling og skemalægning 
Kort tilbagemelding fra skolerne 
  

- Skoleaftaler – skolerunde 
udsat  

- Helhedsskole På Rugvængets Skole 
udsat  

- Andet 
udsat. 

 
 
Pkt. 124 Kommunikationsstrategi (MR) 

- Indledende drøftelse: Hvad virker (faglige bulletiner, Netop Nu, 
nyheder på hjemmesiden, Facebook etc.), og hvordan skal vi 
tænke fremadrettet? 

Udsat 
 
Pkt. 125 TR-opgaver, kommunikation og punkter til næste møde  
 Indbydelse til Fælleskonferencen udsendes til deltagerne. 
 Lærerne orienteres om uddannelsesplan. 
 
Pkt. 126 Eventuelt 
 Intet. 
 
Pkt. 127 Godkendelse af referat  
 Referatet godkendt 

 
 
Kommende punkter: 

- Forventningsafstemning og visionsdrøftelse  
 

 


