
 
 
 

 
Den  22. august 2017 

 
REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

tirsdag den 20. juni 2017 
 

 
 

Afbud: Anne  
 

Referent: Thomas  
 

Mødeleder: Annemette 
 
Kontaktpersoner: 

 

Punkter med bilag er markeret med * 

 
 
DAGSORDEN: 

 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 20.4. og 8.6. 2017.  

 
Referat: Begge referater godkendt 
 

Punkt 2:  Nyt fra Glostrup Skole (O) 

Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne 

fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet. 
 
NO:  

Arbejder en del med at få besat de ledige lærerstillinger efter at der er et par stykker 
der er sprunget. Skal i gang med at gennemføre samtaler ifm. rekruttering af ny 

afdelingsskoleleder og der forventes ansættelse pr. 1. august. 
Fagfordelingen er færdige og man er i gang med skemalægningen. Der er 
opmærksomhed på at få inkorporeret de mange nye i fornuftige løsninger 

 
SK.: Besøg fra AT og der er aftalt genbesøg d. 14. august. Der skal interviewes 4 fra 

gruppeordning samt 6 fra øvrige lærerpersonale. Varslet at ledelsen vil deltage i 
møderne med medarbejderne. Lærerforeningen synes at dette er problematisk og 
kan virke som et pres for medarbejderne. 

4 barsler i næste skoleår samt et par opsigelser betyder at der er ansat 6 nye til 
kommende skoleår. 

 
 
SØ: Fagfordelingen er på plads og der er udsendt skemaer. 



 
VE: Orientering om lederskifte udløste et chok i personalet, som stadig giver 
rystelser. Utilfredshed med strategisk ledelses håndtering i denne situation. Stor 

undren over, at der ikke er skelet til skolens arbejder og udfordringer i de seneste år. 
Særligt forholdet at afdelingslederen bliver i kommunen, gør rigtig ondt på lærerne, 

som føler sig fravalgt 
 
BUC:  

Intet 
 

CFF:  
Intet 
 

SB:  
Temamøde d. 12. juni, hvor der blev arbejdet med Glostrup skoles vision. En meget 

fin proces som ledte frem mod det stort anlagte møde d. 30. september. 
Kunsten bliver at få vision og virkelighed til at finde hinanden. 
 

Medarbejderoplevelse at skolen er udfordret på de faglige resultater som der leveres 
i test hvilket skyldes de meget vanskelige forhold, der nu er gældende for 

undervisningen på skolerne. Ønske at de lange skoledage veksles, så der bliver 
bedre muligheder for at løfte arbejdet i klasserne, hvor det daglige arbejde er presset 
af store klassekvotienter og inklusionsdagsordenen. 

 
Referat:  
 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 
 

A. Krav vedr. Mee Book 
B. Fleksibel Skole – tilbagemelding fra VE, SK og NO’s udskoling 
C. Fælles Forståelse og småtingsknuder(=lokumsaftaler) 

 
 

 
Referat: 

AD A) Ønske om at kredsstyrelsen nu går ind i en dialog om til hvad og hvordan 

Meebook evt. kan anvendes med god mening for elever, forældre og ansatte. På det 
kommende møde med ledelse omkring attrative arbejdspladser tager vi det op mhp 

at drøfte en reel inddragelse, så vi kan finde den rette måde at anvende Meebook så 
det tilpasser sig virkeligheden frem for omvendt. Vigtigt at holde sig for øje at det skal 
give mening. 

Kredsstyrelsen opretter dokument der samler ønsker og tanker omkring Meebook 
  

AD B) VE - Skemalægningen har gjort det synligt, hvordan udmøntningen nu bliver 
reelt. Der afprøves mange forskellige modeller inden for rammen. Aftalt fast månedlig 
opfølgning. Skolen har søgt om ekstra midler på 100.000 kr. til transport og 

entrébetaling, hvilket ikke er blevet bevilget. Der er en bufferpulje på 20 lektioner til 
alle lærere 
 



NO - Her er der etableret følgegruppe men man afventer skemalægningen for den 
videre planlægning. 
 

SK - Er endnu ikke på plads da skemaet ikke er helt færdigt grundet de mange 
nyansættelser. Afdelingsleder koordinerer og planlægger det videre arbejde. 

 
 
GSK: Der er aftalt månedligt styregruppemøde - i den forbindelse sætter vi det også 

på som fast pkt. på ks møderne næste skoleår. 
 

AD C) - Bekymring over at der laves en del lokumsaftaler lokalt og oplevelse af 
forskelsbehandling i medarbejdergruppen. 
 

Ønske om at der i forbindelse med orientering om fælles forståelse også orienteres 
om hvordan nye eller ekstra opgaver fordeles og skal honoreres. 

 
Punkt 4:  Meddelelser: 
 

a. formanden  

Tilbagemelding fra møde med ledelsen 

Invitation til regionalt TR-møde den 30.10.2017 kl 17 – 19. 
 
b. Næstformanden 

 
b. Kassereren  
 

c. MED  
 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
 
e. Arbejdsmiljøudvalget  

 
f. Andre  

 
 
Referat: 

Lene orienterede om mødet med ledelsen. Flere af temaerne skulle vendes i 
lederkredsen, så der kommer en tilbagemelding efterfølgende. 
 

Møde med ledelsen d. 17. august - Attraktiv arbejdsplads. Der udarbejdes dagsorden 
umiddelbart efter ferien. 
 

Møde om Dannelse (Samarbejdet med Folkekirkens skoletjeneste) d. 30. august kl. 

14 – 16. Hver skoleafdeling skal sørge for 2 lærere. - OK at lærere deltager, så 
længe det ikke koster vikartimer. Foreløbig invitation uddelt. 
 

Lørdag D. 30. september afholder Glostrup skole stor temadag med samtlige 
kommunale interessenter. 

 



Mandag d. 30 okt. Fra 17-19 er der indkaldt til OK orientering for TR. Foregår på 
Scandic, København. 
 

Henvendelse fra vikarerne på NO pga. vilkårsændringer 
 

Dato og tid for intro til fælles forståelse: 
 

 SØ – torsdag den 29.6. kl. 10 – 10:45 

 VE -  tirsdag den 27.6. kl. 12.15 - 13 

 NO – onsdag den 28.6. kl. 13.15 – 13:45  

 SK – torsdag den 29.6. kl. 11 - 12 
 

Inklusionsfølgegruppen – referat udsendt. Den nye bog om Samarbejde og Inklusion 
fra DLF er rigtig god at læse (Den kan downloades fra Min Side på hjemmesiden) 
 

Der er ansat 2 til stillingerne i udrykningskorps, som skal kunne tilkaldes til 
inklusionsopgaver på de 4 skoler. Meningen at de skal fungere både ved at tage 

børn ud af deres klassesammenhænge, men også arbejde i klasserne og vejlede 
personalet. 
 

Ad C) - HU har kig på resultater af TAL undersøgelsen og ser på hvad sket af positiv 
udvikling siden sidste år samt hvad der ligger bag dette. Der kigges også på de 

arbejdspladser der har scoret rigtig dårligt. Desuden er der fokus på temaet omkring 
tid og opgaver samt rammerne for varetagelse af opgaverne. Endelig et fokus på 
arbejdspladser hvor der forekommer vold, trusler om vold samt mobning og chikane. 

 
GS MED - Arbejdsgruppemøde om TAL undersøgelsen aflyst - Der er ikke indkaldt til 

nyt møde 
 
AD D) - HV har haft et netværksmøde omkring et muligt samarbejde omkring 

kommunikation og medier - Vi følger og ser på mulighederne i dette. 
Internat for meningsdannere den 29. – 30. september på Scandic i Glostrup. 

Opfordring til at nogen har lyst til at deltage. 
 
Punkt 5:  Punkter til næste møde 17.8. 

 
Referat: Intet 

 
 
Punkt 6:  Eventuelt 

 
Referat: 

Kredsens sommermøde d. 3. august  - Thomas udsender program for arrangementet 
 
 

Mødet slut kl.: 11.15 


