
 
 
 
 

Den  2. november 2017 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 
torsdag den 21.9.2017  

 
 
 

Afbud: Charlotte, Bendt, Anne  
 
Referent: Thomas  
 
Mødeleder: Annemette 
 
Kontaktpersoner: 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  17.8.2017 
 
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. 
 
Tjek af opgaveoversigter, herunder buffertimer 
 
NO:  
Der er pres på vikarpuljen, hvilket betyder at lægges opgaver på andre kollegaer, når 
der er lærerfravær. Det betyder bekymring for de lærere, der nu trækker et stort læs. 
Meebook-kursus giver frustrationer. Der opleves at der er stigende pres og krav, som 
ikke giver mening for lærerne. Herunder også arbejdet med trivselshandleplanerne. 
 
SK.:  
Besøg fra AT gennemført uden anmærkninger og med en grøn smiley. I tilsynet 
lagde AT vægt på at der på trods af en stor arbejdsmængde finder en dialog om 
prioritering sted, så den enkelte medarbejder kan holde til arbejdsbelastningen. 
Der er planlagt et socialt arrangement 26. oktober, som ledelsen har taget initiativ til. 
Der er ansat 2 nye medarbejdere til gruppeordningerne. 



 
SØ:  
AT besøg gennemført og der er givet en vejledning i korrekt håndtering af 
fastholdelse. 
Der har været 2 voldsepisoder: 1 med slag i ansigtet og 1 med en som har fået mast 
håndled mod væg. Ingen af de 2 situationer er håndteret i tråd med kommunens 
retningslinjer eller skolens egne handleplaner. 
Ledelsen har taget ansvar for at teamsamarbejdet kører alle steder og går ind og 
støtter op efter behov 
 
VE:  
Intet. 
 
BUC:  
Stadig uafklaring omkring betaling for de elever der har afsluttet folkeskolen. 
 
CFF:  
Intet. 
 
SB:  
Intet. 
 
10’eren:  
Fast punkt resten af skoleåret.10 klasse - overgangen til folkeskolen for de ansatte er 
pågående og der er aftalt møderække til arbejdet med overgangsordninger. Der er 4 
ansatte der skal overflyttes til GS og dermed til bl.a. at dække de 2,7 stilling, der er 
afsat til kommende 10. klasse. 
 
 
Referat: 
Vedr. tjek af opgaveoversigter: 
 
På VE og SK er tingene registreret korrekt. Der har været fundet fejl omkring 
ferieregistrering hos de nye medarbejdere på både NO og SØ. 
 
På NO var der ikke udleveret opgaveoversigter - de er nu på vej til at blive  udleveret. 
 
På både NO og SØ er der ved løntjekket fundet generelle lønfejl omkring det høje UV 
tillæg samt nogle af de andre funktionsbestemte tillæg. 
 
Der er uafklaretheder omkring bufferpuljetiden, som skaber uro. Det er vigtigt at vi i 
arbejdet med justeringer af fælles forståelse får tydeliggjort omfanget af opgaven 
med bufferpuljetid  
 
 
 
 
 
Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 
 



A. Kommunalt budget. Der er budgetorienteringsmøde 19.9. kl. 14 i 
Fritidscenteret 

B. Kommunalvalg. Forslag til temaer vi tager op med politikerne til valgmødet 16. 
november 

C. Kongres. Temaer og praktiske informationer 
D. Uformelt møde med Michael og Yasar 

 
Referat: 
 
Ad a) Budgettet 
Der gives resurser til at der gradvist indrulles en max. Klassekvotient på 22 elever på 
Glostrup skole. 
 
Midler til forsøg med kortere skoledage kan anvendes på alle klassetrin og giver god 
mulighed for at forbedre arbejdet med teamsamarbejde, faglighed og inklusion 
 
Glostrup Ejendomme har fået afsat resurser til at samle op på manglende rengøring i 
forbindelse med ferier men kun de lokaler medarbejderne arbejder i og ikke 
klasselokaler, hvilket er en stor mangel i forhold til klargøring til et nyt skoleår. 
 
Lærerforeningens høringssvar er udsendt i mail. 
 
Lokal MED skal sende deres høringssvar til GS MED inden mandag d. 25. sept. 
 
Ad B) Kommunalvalg 
 
Der er sendt invitation ud til de politiske partier sammen med en 
spørgeskemaundersøgelse fra fagbladet Folkeskolen. Lokalt vil Kredsen søsætte en 
undersøgelse omkring arbejdet med inklusion på GS. Vigtigt at vi får en høj 
deltagelse, så vi står med en valid. FU aftaler hvem der er primus motor på 
undersøgelsen.  
 
  
Ad c) Kongressen 10. - 12. okt 
Orientering fra formanden om det praktiske program. Husk at melde deltagelse ind til 
Connie. 
 
Ad d) Uformelle møder med Yasar 
FU har haft en snak med ledelsen om udrulning af vores KS / Ledelsesmøde om 
attraktiv arbejdsplads. Organisationerne (Lene og Susanne Lund) deltager sammen 
med fælles ledelse i lokale møder med fokus på samme. 
 
Ønske fra KS at vi drøfter ledelsens håndtering af TRIO, så der er korrekt registrering 
af den enkeltes arbejdstid samt konkret håndtering af de mange store udfordringer 
og opgaver, som lærerne helt generelt står med hver dag. 
 
 
 

 

  



Punkt 4:  Meddelelser: 
 
a. formanden  
Landsdækkende TR-møde i Odense 4. oktober. 
Opfølgning på sygefraværsindsatsen/Attraktiv arbejdsplads 
Løntjek 
A.P. Møller-projektet 
 
b. Næstformanden 
 
b. Kassereren  
 
c. MED  
 
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
 
e. Arbejdsmiljøudvalget  
 
f. Fleksibel Skole 
 
g. Andre  

 
 
Referat: 
Ad a)  
 
TR dag i Odense: - Thomas , Flet og Charlotte deltager og Lene har meldt dem til. 
 
AP møller projektet og evt videreførsel. Det er afgørende at en evt. fortsættelse 
kommer endnu tættere på den enkelte lærer og teams egne behov. 
Alternativt kan der tænkes i individuel efteruddannelse for den enkelte i arbejdstiden i 
lig med pædagogernes mulighed i indeværende år 
 
Ad c) Orientering fra GS MED 
 
Ad d) orientering om formålsambassadør mødet 30.8. og evt. flere tiltag. Ligger fint i 
tråd med både Folkeskoleideal, den involverende fagforening og Visionstankerne på 
GSK. 
 
Ad e)  Se referatet fra mødet den 14.9. På SK har der været undersøgt lysforhold og 
i den forbindelse har vi fået kontakt til miljø og teknik, så vi kan låne udstyr til selv at 
undersøge lysforhold. 
 
Ad f) På SK oplever pædagogerne at de ikke er inddraget, hvilket giver lidt uro 
 
 
 
 
Punkt 5:  Punkter til næste møde 26.10.2017 
God adfærd omkring arbejdsmail og brug af PC. 



Evaluering af kongressen 
Planlægning af KB-valgmødet den 16. november 
 
Referat: 
 
 
Punkt 6:  Eventuelt 

 
Referat: 
Husk at der kan hentes kalendere og mapper til nyuddannede  på kredskontoret. 
 
 
Mødet slut kl.:11:20 


