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DIALOGMØDE OM FÆLLES MÅL MED KL OG DLF
MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2018
Der blev afholdt et dialogmøde, som startede med oplæg fra
undervisningsministeren. Herefter oplæg fra Thomas Gyldal formand for
børn og undervisning i KL, Jeannette Sjøberg fra DLF og Claus Hjortdal
formand for skolelederne og Christian Lamhauge Rasmussen konsulent i
undervisningsministeriet.
Alle oplægsholdere var enige og stod ”skulder ved skulder” om, at der nu
skulle ske ændringer i forhold til de fælles mål. Alle talte om, at der skal
ske en afbureaukratisering af målene. Frihed skal gå hånd i hånd med den
professionelle lærer.
Herefter var der drøftelser i egne kommuner. I Hørsholm talte vi om, hvad
den øgede frihed for anvendelsen af læringsplatformene skal betyde for
lærerne. Hvordan skaber vi en ny praksis på skolerne? Fra Hørsholm
kommune var der 2 skoleledere, 2 TR’er samt fællestillidsrepræsentant.
Vi skal have en dialog på tværs af skolerne om læringstyret undervisning
og platformens muligheder. I en sådan dialog kunne vi evt. tage
pædagogisk udvalg og TR’er sammen med lederne og afdelingslederne
med.
I Allerød deltog 2 fra Forvaltningen, 1 skoleleder samt 2 fra kredsen.
Vi talte om den meningsfulde anvendelse samt implementeringstempo.
Det blev aftalt, at vi skal fortsætte dialogen, herunder om i hvilken form og
forum drøftelserne skal fortsætte.

EVALUERING AF DIALOGPAPIR I HØRSHOLM
Den 28. februar 2019 mødes kredsen med forvaltningen, de 4
skolelederne samt de 4 TR’er. Her skal vi evaluere vores dialogpapir.
I modsætning til de tidligere evalueringer vil vi denne gang prøve at gå
mere i dybden og se på, om der kan indskrives ændringer i dialogpapiret –
således, at der kan laves en bindende aftale.
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EVALUERING AF FORSTÅELSESPAPIR I ALLERØD
Vores ”arbejdstidsaftale” med Allerød Kommune, det såkaldte
Forståelsespapir, skal revideres i løbet af foråret.
Ved årets budgetforlig blev der desværre ikke givet midler til dette, så vi
skal arbejde ud fra den samme ramme, som der er nu.
Vi starter med nogle drøftelser om formål og indhold, og her vil BUPL også
være en del af arbejdet. (Ligesom også BUPL er en del af det nuværende
Forståelsespapir).
Når vi kommer til den specifikke del, har vi aftalt, at vi vil hente inspiration
ved, at Forvaltning, kreds og skolelederforeningen kommer rundt på alle
skolematrikler for at tale med skoleleder, TR og AMR om, hvordan de
oplever hverdagen.
Dette skulle gerne give baggrunden for at få lavet en aftale for det
kommende skoleår.

GENERALFORSAMLING 2019
Husk at sætte X i kalenderen til vores årlige generalforsamling 2019, som
løber af stablen 13. marts 2019.
Fra 16:00 – 17:00 får vi besøg af hovedstyrelsesmedlem, Jeanette
Sjøberg, som kommer fra Ballerup Kredsen. Udover at sidde i
hovedstyrelsen er hun formand for uddannelsesudvalget.
Jeanette vil fortælle os om lempelser i forbindelse med læringsplatformen
og om tankerne bag folkeskoleidealet. Som altid vil der være mulighed for
at stille spørgsmål efter oplægget.
Selve generalforsamlingen starter kl. 17:00.

MEDLEMSKURSUS 2019
Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu til medlemskursus 2019.
Kurset er fredag d. 15. til lørdag d. 16. november 2019.
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MEDLEMSMØDER OM FOLKESKOLEIDEALET
I januar/februar måned bliver der afholdt 5 medlemsmøder om
Folkeskoleidealet, hvor medlemmer på baggrund af et oplæg fra
Alexander von Oettingen inviteres til at deltage i udarbejdelsen af
foreningens folkeskoleideal.
I Københavnsområdet finder mødet sted 5. februar 2019 på Radisson Blue
Royal Hotel, Hammerichsgade, kl. 16-18.30.
Hvis du er interesseret i at deltage i debatten og give dit besyv med, skal
du ikke vente for længe, da tilmelding er efter ”først til mølle-princippet”.
Se også invitation fra foreningen her.

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.
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