
 
 
 
 

Den  8. marts 2018 
 

Referat af 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 11. januar 2018  

 

 

 

 
Afbud: Bendt  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  14.12.2018 (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. 
 

Referat:  
 
NO:  
2 opsigelser. De seneste år har der været en stor udskiftning i lærergruppen og det 
er en krævende opgave at få stabilitet og fællesskab op at stå. AT kommer på 
uanmeldt besøg efter 13/1 – 18, og derefter til en interviewrunde med lærere og 
ledelse. 
 
SK.:  
1 lærer opsagt.  
Tidligere SFO leder André Clausen er desværre død. 
 



 
 
SØ:  
Afdelingsskoleleder fortsat sygemeldt, men meldt ud, at det går godt. 
En del fællesmøder aflyst til fordel for at få PSC flytterodet på plads.  
Skemaændringerne i Indskolingen, som udjævner skoledagene er faldet på plads 
uden de store udfordringer 
 
VE:  
1 sygemeldt med stress. 
 
BUC:  
Får besøg af regionsformanden, som rundvisning og indblik i skolens hverdag og 
rammer. 
God stemning på trods af lidt mandskabsudfordringer på grund af orlov / ferie mm. 
 
CFF:  
Leder af Familieafsnittet stoppet pr. 1. januar 
 
SB:  
Drøftelse af hvordan ad hoc ønsker om arrangementer som ex. Gallafest for 8. 
klasse-eleverne bliver drøftet og behandlet 
 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Evaluering af Fælles Forståelse – Hvilke områder skal vi kigge på, herunder 

YC’s ideer om XX-Team 
B. OK 18 – videre forløb, samt brug af kredsens særlige fond i forbindelse med 

OK 18. 
C. Generalforsamling 8.3.2018 – herunder ønsker til budget 
D. Ansøgninger til forkortet skoledag § 16b. 

 

Referat: 

 

AD A) Oplæg drøftet og tilrettet. 

 

AD B) Lene orienterede om de seneste udmeldinger i forhold til forhandlingerne og 
drøftelser af scenarier der kan komme i spil. LC’s konflikthåndtering ligger klar til en 
evt. konflikt. 
 
I forbindelse med OK 18 har kredsstyrelsen mulighed for at godkende initiativer, som 
betales af kredsens særlige fond, hvis 2/3 af kredsstyrelsen godkender ud fra givne 
principper. 
 

AD C) Kort opsamling på de praktiske forhold samt ønsker til budget 2018. Ønsker 
indarbejdes i budgettet. Der er kritisk revision 16.1.2018. 
 

AD D) Der er fremsendt foreløbigt 4 ansøgninger, som alle er videresendt med 
anbefaling fra SB. Der er stadig lidt usikkerhed i forhold til dokumenternes status og 



hvor tæt man eksempelvis kan/skal beskrive enkelte elevers særlige forhold. 
Procedure og skabelon ligger på skolens opslagstavle/bilag til SB-møde og der 
skrives ud herom i Blå information. Opfordring fra kredsens side til at så mange som 
muligt ansøger.  

 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  

 Møde med praktikkoordinatorer omkring ny aftale. 

 Bufferpulje nye lærere, der er startet i løbet af skoleåret – medbring deres 
opgaveoversigter! 

 

b. Næstformanden 

 

c. Kassereren  

 

d. MED  

 

e. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 

f. Arbejdsmiljøudvalget  

 

g. Fleksibel skole 

 

h. Andre  
Medlemskursus 

 

Referat: 

 
Ad A) Der har været afholdt møde med praktikkoordinatorerne og et enkelt 
ændringsforslag omkring honorering indarbejdes i en ny aftale gældende fra 
1.8.2018. 
 
SK har medbragt opgaveoversigter på nyansatte lærere, og VE + NO indhentes i den 
kommende uge aht. de får den korrekte løn for buffertimerne. 
 
Orientering om Principprogram og Folkeskoleidealet på vej ud til TR’erne med 
henblik på medlemsdebat. 
 
Ad C) Flemming Ingvorsen er indtrådt i kassererfunktionen og ved at sætte sig ind i 
de mange opgaver, der ligger her. 
 
Ad D) 24. januar sættes TAL sammen undersøgelsen i gang. HU er meget 
opmærksomme på de resultater der kommer ud af denne og vil følge arbejdet tæt. 
Det har vist sig at det kan være en god ide at man indledningsvis gennemgår 
spørgeskemaer i fællesskab på den enkelte arbejdsplads og her afklarer evt. 
spørgsmål som fx ledelsesniveauet i de spørgsmål der hører til ledelse. 
 



Afventer spændt resultatet af APV’en. Det er vigtigt, at diverse skemaer m.v. ligger 
samlet i Fællesdrevet som alle har mulighed for at tilgå. 
 
OBS på at GS MED har behandlet, at der har været en del arbejdsskade 
anmeldelser som følge af udadreagerende elever. Dette vil blive fulgt op på 
kommende møde med Arbejdsmiljøgruppen. 
 
Anders Nilsson har deltaget i NO MED i forhold til vejledning om arbejdet med 
beredskabet. - Bringes op i AMR gruppen. 
 
Ad E) Der er tilmeldt 151 til arbejdsmiljøtemadagen 24.1. i Brønden. Alle TRIO’erne 
fra Glostrup deltager. 
 
Ad G) Sidste møde aflyst. Nyt møde 15/1. Vigtigt at hele NO får ejerskab til projektet, 
så der skal nok hjælp til. 
 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 15.2.2018 og senere 

 
Generalforsamling 8.3.2018, herunder tilbagemelding om hvem der genopstiller  
 
Strategipapir 
Evaluering af PNU 
Lønstrategi 
 

Referat:  

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.25 


