
 
 
 
 

Den  2. november 2017 
 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde 
torsdag den 17. august 2017 kl. 7:50 – 9:45 

  
 

Afbud: Anders N., Bendt 
 
Referent: Thomas  
 
Mødeleder: Annemette 
 
Kontaktpersoner: Anne 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  20. juni 2017 (* udsendt før ferien) 
 
Referat: 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. 

 Drøftelse af højere ugentlig timetal/færre planlægningsdage fremadrettet 

 Opridsning af puljer (10-timerspuljen, 14 timer til S/H og 6 timer til møder med 
andre) 

 Gode råd til valg af TR-suppleant på VE. 
 
NO: Skolen er kommet godt i gang efter ferien 
SK.: Opstart direkte ind i 2 fleksible uger har været hårdt for mange. 
SØ: Fin opstart med mange nye 
VE: Ny leder er ansat og der har været afholdt første fleksdag. I øvrigt en god start. 
BUC: Er blevet presset af aftale med regionerne, som betyder at der ikke er 
betalingstilsagn for undervisning af ikke undervisningspligtige. Umiddelbart betyder 
det at ca 1/3 af ungeskolens elever bortfalder. Vil selvfølgelig også på sigt have 
betydning for antallet af stillinger 
CFF: Intet nyt 
SB: 
 
 
Referat:  



 
DLF opfordring til at AMR samtidig er TR- suppleant. 
 
 
Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 
 

A. Evaluering af intromødet 
 

Referat:  
 

Stor tilfredshed med kredsens input - tilbagemeldinger om at skolens input blev 
oplevet lidt flyvsk. Informationen fra kompetencecentret var dog meget relevant og 
burde måske nok bredes ud generelt til alle medarbejdere. 
TR skal minde om at der er tværkommunalt intromøde d. 25. aug. 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 
 
a. formanden  
Brug af intra/gskolemailen til privat brug. 
 
Referat: - Arbejdsmail er ikke beregnet til privat brug og det er derfor vigtigt at vi gør 
vores medlemmer opmærksomme på god adfærd med arbejdsredskaber. 
Kommunen har retningslinjer på området som vi tager op igen. 
 
b. Næstformanden 
 
Referat:  
 
Intet. 
 
b. Kassereren  
Halvårsregnskab 2017 (bilag udleveres på mødet) 
 
Konfliktlån udløber og dermed også den centrale tilskudsordning. Kontingentdelen 
følger budgettet og vi har derfor indtægtssiden fint dækket.  
 
c. MED  
 
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Tilbagemelding fra skolerne om deltagelse i Hvad skal vi med skolen 30. august. 
Gerne 2 fra hver skoleafdeling. 
Reminder om at få sendt tilmeldte navne til kredsen senest 24. august 
 
e. Arbejdsmiljøudvalget  
 
f. Fleksibel Skole 
 
Vi skal følge op på anvendelse og registrering af bufferpuljen. 
Der opfordres til at Skole-MED laver en retningslinje for anvendelse af bufferpuljen 
samt varsling af timerne. 



 
g. Andre  
 
Referat: 
 
 
Punkt 5:  Punkter til næste møde 21.9.2017 
 
Referat:  
 
God adfærd med arbejdsmail og PC. De kommunale retningslinjer udsendes som 
bilag til punktet 
Kongres 
Kommunalt budget 2018 
Temaer til den kommunale valgkamp, herunder inklusion samt forkortet skoledag 
Planlægningsdagene før og efter sommerferien 
 
 
Punkt 6:  Eventuelt 

 
Referat: 
 
 
 
Mødet slut kl.:9:40 


