
 
 
 
 

Den  2. november 2017 
 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 11. maj 2017  kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Annemette 

 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet (Thomas udsender referatet)  

 

Referat:  
 
Mgl at blive udsendt. Godkendes på næste møde 

 

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:  
Har opstart på fagfordelingen, er dog lidt bagud i forhold til at få gennemført samtaler 
med alle lærere.  
Der har været et par opsigelser, så der skal ansættes en række nye. 
Der er 2 påbud fremsendt fra Arbejdstilsynet. Det ene er det oprindelige påbud 
omkring Høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Det andet omhandler stor 
arbejdsmængde og uklare krav i arbejdet. Stillingsopslaget vedr. ny skoleleder er på 
trapperne. Flet og Flemming kommer til at sidde i indstillingsudvalget. 
 
 



SK.:  
Der er blevet ansat 2 nye og der skal ansættes yderligere 2. Afventer besøg fra 
Arbejdstilsynet. Mgl. Overblik i budgettet, problemer med lejrskoletildeling. Skolen er 
blandt de 120 skoler i Danmark der kan søge om økonomiske midler fra Løkke-
midlerne. 
 
 
SØ:  
1 opsigelse, så der skal samlet set ansættes 5 nye lærere. 
Skolen har haft besøg af den nye Fælles ledelse, som kom fint ud over rampen og 
præsenteret sig selv. 
 
VE:  
Fagfordelingen er godt i gang. Der er inkorporeret planer for Fleksibel skole. 1 lærer 
skal forflyttes til NO. 
 
BUC:  
Der har været en opsigelse, så der skal ansættes 1 + plus at der skal ansættes en i 
tidsbegrænset stilling 
 
CFF:  
Arbejder fortsat med at komme i gang som en enhed med en række forskellige 
arbejdsområder. 
 
SB: Orientering om gennemført dialogmøde mellem SB og BSU 
 

Referat:  
 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Evaluering af medlemskurset 
B. OK 18 – Krav. Tilbagemelding til DLF omkring hvilke krav K 10 skal stille. Vær 

speciel OBS på kompetencefond og holdning til evt. konflikt. 
C. Hvad skal vi med skolen? 
 

 

 

Referat: 

 

Ad A) - Vi bør overveje at lave en fast nedjustering i forhold til deltagere i 2. dagens 
frokost. 
 
Overvejelser om supplerende arrangementer samt fælles tiltag med lederne 
 
Ad B) Gennemgang af kravopstilling. Stor enighed om at Vi prioriterer kravet om en 
central aftalt arbejdstid. 
 
Løn og Arbejdstid er højest prioriteret - Samlet svar sendes fra kredsen til DLF 
 



Ad C) Lene og Annemette har deltaget i konference med temaet - Hvad skal vi med 
skolen. Særligt fokus på den almene dannelse. I den forbindelse har vi i Glostrup 
lavet aftale med folkekirkens skoletjeneste og dele af øvrige organisationer om at 
indgå i et samlet tiltag om valgmøde op til det kommende kommunalvalg. Valgmødet 
holdes den 16. november. 
 
Den 30. maj er der et tværkommunalt møde med Folkeskolens skoletjeneste, 
Albertslund, Hvidovre og os, hvor vi håber at de enkelte skoleafdelinger vil bidrage 
med lærerrepræsentant 
 
Ad D). Kommunalt budget 2018. GF er høringsberettigede, og flg. forslag skal indgå i 
vores høringssvar: 
 
 

1. Forkorte skoledagen i forhold til §16 b. Der blev lavet en udregning for et par år 
siden, som vi kan bruge som udgangspunkt. Det hænger meget godt sammen med 
fleksibel skole og ønskerne hertil. 

2. Hele inklusionsopgaven. (I DLF har man fokus på børns rettigheder og at alle børn får 
det tilbud de har brug for). Overvejelse om vi skal gentage inklusionsundersøgelsen i 
september måned, så vi har materialer til KB-valget 

3. Anlægsmidler til at lave anderledes og spændende faciliteter for eleverne (fase 4 i 
det oprindelige oplæg om lærerarbejdspladserne fra sommeren 2014) 

4. I forbindelse med Fleksibel skole ligeledes et ønske om forhøjelse af 
undervisningsmiddelkontoen, så man kan benytte sig mere af ud af huset aktiviteter 
og Åben Skole 

5. Tolærerordning i det nye fag Håndværk & Design af sikkerhedsmæssige årsager 
6. Fortsat anlægsmidler til ombygning af Nordvangskolen, herunder genopbygning af 

legeplads i indskolingen. 
7. Forøgelse af lejrskolebudgettet 
8. Udviklingsmidler til nye krav til fagene, specielt øgede it-kundskaber for at have 

mulighed for at løfte elevernes faglige niveau. 
9. Midler til etablering af 10. klasse på vestervangskolen 

 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  

 KF-møde 19/5 

 Tendensnotat - budget 2018 - Glostrup 

 Dialogforum 

 Fleksibel Skole 

 A.P.Møller – følgegruppe. 

 Fælles Intern kommunikationsplatform i DLF.  

 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 



c. MED  
Evaluering af topledelse 
Evaluering af TRIO – dagen 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Referat fra mødet 3. maj udsendes snarest 
 

f. Andre  
Fastsættelse af dato for sommerafslutning – enighed om start august 
KS-møde 21.6. - ??? Aftalt med Yasar at vi holder KS-mødet den 20. juni 7:50 – 
11.15. 
 

Referat: 
 
DLF Kredsformandsmøde d. 19. maj 

 
Fleksibel skole - Kick off møde på tværs af de deltagende matrikler gennemført. 
Generelt godt indtryk af det tiltag som der arbejdes med lokalt. 
 
DLF kommunikationsplatform - Der er aftalt Netværksmøde - Connie, Thomas og 
Flet deltager fra K10 den 6.6..  
 
 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 8.6.2017 

 

Referat: 

 
Vi har en dagsorden omkring kvalitet i undervisningen, som der er et behov for at 
sørger for at understøtte 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 
 

Idrætsdagene - sammenfald med vores frikøb af TR, Lene drøfter konvertering med 
ledelsen. 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.15 


