
 
 
 
 

Den  7. december 2017 
 

REFERAT AF 

 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 26. oktober 2017  

 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Annemette 

 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  21.9.2017 (* bilag er udsendt)  

 

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. 
 
NO: Drøftelser om hensigtsmæssig måde at gennemføre de frivillige nationale test. 
Problematisk at SFO-leder er leder af Ejby omkring at kunne give fagfaglig feedback. 
 
SK.: 1 lærer har opsagt sin stilling og der er ansat ny i denne stilling. Skolen har 
udfordring med at rekruttere kvalificerede matematiklærere hvilket betyder at der skal 
trækkes på eksisterende kræfter for at dække alle skemaer. 
 
Der er arrangeret ”ryst sammen aften” af hensyn til de mange nye der er ansat. 35 
ud af 45 deltager. 
 
Brandøvelse viste at der er behov for at få trimmet beredskabet yderligere. 
 



SØ: Ledelsesstrukturen og springet fra eksempelvis SB til den lokale matrikel og 
praksis skaber ind i mellem tvivl om de tanker der ligger om udmøntning af 
beslutninger 
 
VE: Har en opsigelse og i øvrigt er der fokus på vilkår i c-klasserækken 
 
BUC: Opmærksomhed på forskelle i lønaftaler på personaler med samme funktion. 
 
CFF: 
 
SB: Der er nedsat arbejdsgrupper som skal lave forslag til gennemførelsen af tilsynet 
med skolens principper på de 4 matrikler. 
 
I forhold til muligheden for at søge om kortere skoledage, har skolebestyrelsen 
nedsat arbejdsgruppe der skal lave skabelon til ansøgninger. 
 

Referat:  
 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Evaluering af kongressen 
B. Drøftelse af punkter til et uformelt møde med Yasar og Michael. Vi er nødt til 

at flytte et KS-møde for at finde et tidspunkt de kan deltage. 
C. Kommunalt valgmøde 16.11. , herunder inklusionsundersøgelsen  
D. God adfærd omkring arbejdsmail og brug af skole-PC (Bilag omkring 

retningslinjer udsendt med dagsordenen den 21.9.) 
E. E. Opfølgning på TR-stormødet den 4.10. 

 
 

 

 

Referat: 

  
Ad A) En lidt rodet kongres i forhold til spring i dagsorden. Den elektroniske 
håndtering af kongressen var ikke godt nok klargjort og var vanskelig at håndtere. 
 
Ad B) Opsamling af pkt. til kommende møde med fælles ledelse. Herunder arbejdet 
med traditioner, ledelsessamtaler, IT 
 
Ad C) Orientering om udsendt inklusionsundersøgelse og opgaver i forbindelse med 
valgmødet. 
 
Ad D) Orientering fra formanden – herunder nye regler for håndtering af notater vedr. 
medarbejdere. GSK’s ledelse har sagt OK for at sende TR-materialer samt info fra 
kredsstyrelsen ud via intra. 
 
Ad E) Tilbagemeldinger fra deltagere samt orientering om opfølgningen fra 
formanden. OBS på Velfærdsdemonstrationen 7. november. 

 



 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Regionalt TR-møde 30.10. 

- Afholdes på Scandic, Vester Søgade 

 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

Kvartalsregnskab gennemgået, samt orientering om nyt regnskabsprogram. 
 
Opfølgningen på budget 2017 viser pr. 30. 9. at vi mangler indtægter fra 
kontingenter. Dette skyldes alene overgangen til central opkrævning og at foreningen 
holder pengene i en måned inden vi modtager dem. Dermed vil vi i dette år komme 
til at mangle en måneds indtægter. Dette udgør ikke et problem i det vi har 
tilstrækkelig egenkapital til at håndtere dette. 
 
Den centrale opkrævning vil fremadrettet gøre det nemmere at budgettere, da der 
tidligere har været store udsving i opkrævningerne fra DLF pga forskudte opgørelser 
af medlemstal. Med den centrale opkrævning er der en konstant opdatering af det 
aktuelle medlemstal. 

 

 

c. MED  
TR-møde om sygefravær 1.11.2017 kl 15 – 17. 
Personaleafdelingen står for tiltaget og der er i Hovedudvalget nedsat en 
arbejdsgruppe som vil iværksætte nogle forskellige uddannelsestiltag for TR’erne – 
eksempelvis kommunalt budget. 
 
Afholdes Fælles MED møde for alle med på GS 16.11.2017 - Dagsordenen er dialog 
om forestående APV samt præsentation og drøftelser af de besluttede tværgående 
handleplaner for GS vedr. TAL undersøgelsen 
 
 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
- Kursusforum holder møde 31. oktober 
- PUF har møde 7. nov. med Folkekirkens skoletjeneste i forbindelse med arbejdet  
” Hvad skal vi med folkeskolen” 
 
- PUF / AMR temadag fastlagt til d. 24. januar 

 
- Der er etableret et kredskassererforum i HV og første møde er afholdt. Tydeligt at 
der er mange måder at gøre tingene på og at vi i Glostrup ligger meget tæt op af 
Hovedforeningens anbefalinger. 
 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Har møde torsdag d. 9. november 



 

f. Andre  
OK – Vi bør allerede nu reservere dato til fælles faglig klub og KS bør også have 
forberedt temadag hvor vi kan arbejde med resultat 
 

Referat: 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 30.11.2017 

 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 

 

 
Mødet slut kl.: 11.15 


