
Udvalgenes arbejdsopgaver og udvalgskonstituering 
 

Kredsstyrelsen nedsætter faste udvalg: Fagligt Udvalg og Pædagogisk Udvalg. 

  

Udvalgene behandler sager fra: a) Formand 

   b) Kredsstyrelsen 

   c) Sagsbehandlerne (politiske problemstillinger) 

 

Udvalgene informerer:  a) Formand 

   b) Kredsstyrelsen 

 

Udvalgenes sammensætning, størrelse og konstituering: 

• Alle kredsstyrelsesmedlemmer er medlem af et udvalg 

• Hvert udvalg består af 3 – 5 medlemmer 

• Konstitueringen sker på et af de to første møder i kredsstyrelsens valgperiode (april i 

lige år frem til marts i efterfølgende lige år). Udvalgsformændene konstitueres på første 

møde. 

• Konstitueringen gælder som udgangspunkt i hele valgperioden. 

• Formanden har en stående invitation til at deltage i udvalgsmøderne. 

 

Udvalgene er opmærksomme og opsøgende med henblik på aktuelle initiativer inden for ud-

valgets arbejdsområder. 

 

Udvalgenes arbejdsområder (ikke udtømmende): 

Fagligt Udvalg 
 

• OK-krav 

• Arbejdstid 

• Lokalløn 

• Forflyttelser 

• Afskedigelser 

• Ledighed 

• Velfærd 

• Ligestilling i forhold til faglige 

forhold 

Pædagogisk Udvalg 
 

• Folkeskolelov 

• Folkeskolens udvikling i Hvidovre. 

• Kvalitetsprojekter, udvikling og evaluering 

• Målsætning for skolerne i Hvidovre 

• Skolebyggeri (i forhold til pædagogik) 

• Specialundervisning 

• Efter- og videreuddannelse 

• Inklusion 

• Undervisning af tosprogede elever 

• Lærerkvalifikationer 

• Undervisningsmaterialer 

• Skolepolitisk målsætning 

• Ligestilling i forhold til pædagogiske for-

hold 

 

 

For perioden april 2020 til marts 2022 er udvalgenes sammensætning følgende: 

• Pædagogisk Udvalg: Vivian Korsgaard, Pelle Jensen, Emilie Jespersen, Flemming 

Bech, Søren Kirk. 

• Fagligt Udvalg: Morten Bo Larsen, Martin Roald-Arbøl, Mikkel Pehn, Lisbeth Poul-

sen, Rasmus Bæk. 



 

Forretningsorden for udvalgene 

• Udvalgsformanden udarbejder dagsorden til møderne. Dagsorden udsendes normalt 5 

dage før møderne. 

• Udvalgsformanden tilrettelægger behandlingen af de enkelte punkter og leder møderne. 

• Udvalgsformanden sørger for udarbejdelse af referat. Referatet sendes til hele kredssty-

relsen. 

 

Ved forhandlinger nedsættes et forhandlingsudvalg. Forhandlingsudvalget består af formand 

og næstformand og kan tiltrædes af 1 til 2 repræsentanter fra relevante udvalg og/eller sagsbe-

handlere. 

 

Til varetagelse af opgaven med kommunikation udpeges to personer fra kredsstyrelsen. Pelle 

Jensen og Morten Bo Larsen er udpeget for perioden 2020 – 2022. Udvalgene skal i deres ar-

bejde være opmærksomme på kommunikationsopgaven. 
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