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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Husk at vi starter til tiden  
JEN laver et referat som PDF til at lægge ud officielt 

Pkt. 2 Orientering (fast punkt) 

  Formanden 
o Notatet fra kommunen om 6.ferieuge 

 Vi synes det er fint og så er den ikke længere 

 Fra SPT 
o Vi år enslydende meldinger fra de andre kredse på Lov 409 (det roder) 

 Kassereren, Arbejdsmiljø og Pensionister 
o Intet 

 Andre 

Pkt. 3 Tema om skolestruktur 

 Bilag: http://1drv.ms/1l82xG3 
 
Kort orientering om sagen fra formand og næstformand. Herefter drøftelse i 
kredsstyrelsen om den kommende skolestruktur set i lyset af ”Holbæk i Fællesskab”, 
avisartikler om Østre skoles mulige lukning, rygter om ditten og datten, besparelser for 20 
millioner og ideer om både det ene og det andet. Notatet tilrettet undervejs. 
 
Beslutning: at KS på næste møde laver et beslutningspunkt om hvordan vi henvender os til 
politikerne – gerne ved at få oprettet et forum ell. lign. på området. 

Pkt. 4 Registreringsskemaet 

 Hvordan gør vi det brugervenligt? 

 JEN kontakter DLF for at høre om det kan konverteres til GOOGLE-DOCS eller 
LIBRA-office 

Pkt. 5 Drøftelserne med kommunen den 26/8 

  Punkter er sendt afsted bla. 
o Elevsamtaler 
o Læringscafe 
o Skole-hjem samarbejdet fx UEA-samtaler der ikke engang i teorien kan lade 

sig gøre 
o Modregningsregnskabet med kommunen 
o Kurser 
o Fleksibilitet eller mangel på smme 

Pkt. 6 Arrangementer, nyhedsbrev og hjemmeside 

  Baglandsmøde i dag 

 Møde med forvaltningen tirsdag 

 Formandsmøde onsdag 

 SPT fredag 

http://1drv.ms/1l82xG3


Pkt. 7 Eventuelt 

  Konsekvenser af arbejdstidsreglerne er begyndt at vise sig 
o Der er ikke tid nok til alle opgaverne 
o Der viser sig et behov for mere fleksibilitet, men mest fra ledelsens side og 

det virker ensidigt 
o Fint, at tingene kommer frem nu – lad os bare få det hele ud i det åbne 
o Modregninger af tid når man fx overskrider tiden til et møde eller en 

opgave, vil uvægerligt gå ud over forberedelsen eller pålægge kolleger et 
øget pres – vi må holde fast i at loven skal overholdes 

 


