
 
 
 
 

Den  2. november 2017 
 
 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 20. april 2017 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Lene  

 

Mødeleder: Annemette 

 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 16. marts 2017 (*)   

 

Referat: Godkendt 

 

 

Punkt 2: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Valg af AMR til Glostrup Skole – MED 
B. Evaluering af Generalforsamling 
C. Fælles Forståelse – endeligt 
D. Tilbagemelding på Fagdag 
E. Opstart på Fleksibel Skole 
F. Mødekalender for skoleåret 2017/2018 (Bilag) 
 

 

 

Referat: 
Ad A) Anders Nilsson valgt. 
 
Ad B) Få deltagere, desværre en trend i mange kredse. Forslag til ideer til at gøre 
GF mere indbydende at deltage i er meget velkomne. 
 



Ad C) Endelig udgave ligger nu på hjemmesiden. Yasar og Lene tager en skolerunde 
og fortæller om ændringerne. 
 
Ad D). Delte meninger. Flere (specielt i matematik og dansk) havde fået et udbytte, 
mens andre (måske mere erfarne) synes det var spild af tid, muligvis grundet uklare 
forventninger. 
Vigtigt at kigge fremad. FF, og få det til at give mening. Flere synes det er spild af tid 
og laver de obligatoriske alibiforløb. Dog fint at der er fastsat tid til FF-teamarbejdet. 
 
Ad E). Opstartsmøde 8. maj. VE er godt i gang da det jo skal være skemalagt fra 
skoleårets start, mens SK har lidt lingere tid da det er sammenhængende uger. 
 
Ad F). Mødekalender godkendt.  

 

Punkt 3:  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: Arbejdsglæden er kommet tilbage på lærerværelset. 
SK.: En lærer opsagt, mens 3 nye er ansat. Mange støttetimer i kommende skoleår. 
SØ: 4 stillinger (2 faste og 2 barsels). Chok over at leder er udlånt til No frem til 
sommerferien. 
VE: 1 stilling i overskud, fleksibel skolebesøg, fagfordeling er startet, 1 langtidssyg – 
god stemning 
BUC: Ny AMR pr. 1.8.2017 Eva. 1 barselsvikar stopper 
CFF: Intet nyt: 
SB: Møde med 40 kontaktforældre 19.4. Vedr. arbejdet med principper et ønske om 
at flere lærere deltager. Dog udfordringer med tid til arbejdet. 
 

Referat:  
 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Ændring af Folkeskoleloven 
Brev fra UVM om forkortet skoledag til alle SB’ere. 
Dialogforum 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  
Kvartalsregnskab udleveret 
 

c. MED  
TRIO – dag 
Sygefravær 
TAL-Sammen 
Evaluering af topledelse 
 



d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

1. maj arrangement i Fælledparken – plakat udsendt. 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Andre  
Husk tilmeldinger + betaling til medlemskurset 
Sommerafslutning? – OBS på at idrætsdagene er flyttet til onsdag + torsdag i uge 25 

 

Referat: 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 11. maj 

 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 

 

 
Mødet slut kl.: 10.30 


