
 
 
 
 

Den  8. marts 2018 
 

Referat af 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 15. februar 2018 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud: Anders J., Anne  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 11.1.2018 (*) 

 

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:  
Fagfordeling så småt gået i gang.  
Byggeudvalg nedsat og der har været afholdt indledende møde med arkitekt. Der vil 
blive gennemført inspirationsture. 
En del sygesamtaler. 
 
SK:  
Medarbejder gået på pension.  
Temauge omkring faglige værksteder  
 



SØ:  
Medarbejdersager der udfordrer. 
Afdelingsskoleleder tilbage på en delvis sygemelding. 
Terminsprøver gennemført - usikkerhed omkring anvendelse af internet. 
 
VE:  
Emneuge om Harry Potter gennemført - lidt besværliggjort af sammenfaldet med 
terminsprøverne og uge 6 aktiviteter. 
 
BUC:  
Intet. 
 
CFF:  
Socialrådgiver ansat pr. 1.4.2018 til Glostrup Skole. 
 
SB:  
Skolebestyrelsen er orienteret om skolens regnskab 2017 og det er drøftet, hvordan 
skolebestyrelsens tilsyn med skolen gennemføres. 

 
 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Generalforsamling 8.3.2018 

 

 Praktiske afklaringer, herunder dirigent 

 Budget 2018 

 Tilbagemelding om hvem der opstiller/genopstiller 

 Beretning m.v.  
 

B. OK 18 
 

C. DLF-insite 
D. Kortere skoledage §16b 
E. Fælles forståelse 

 
 

Referat:  

 
Ad A)   
Foreløbig dagsorden uddelt til opsætning på alle skoler. 
KS forslag til dirigent er afklaret  
Budget 2018. Udfordring at vi skifter til central kontingentopkrævning midt i et 
regnskabsår, hvilket betyder, at der ændres på regnskabets opstilling. I forhold til 
Akutfonden er der en negativ regulering af budgettet. 
Der er afsat midler til KS internat.  
Der er budgetteret med et overskud på 13.000 kr. 
Tilbagemeldinger i forhold til valg til KS. 
 
 



AD B) Orientering fra formanden - Der har været afholdt 2 kredsformandsmøder 
siden sidst. Forhandlingerne om arbejdstid har været på pause, men er genoptaget. 
Der er pres på at få et resultat klart til deadline d. 28. feb.  
 
FU kommer rundt på skolerne til spisepausemøder i uge 9, hvis der kommer 
afgørende nyt i forhandlingerne i løbet af vinterferien.. 
 
Til dette punkt overværede en journalist fra p 1 orientering og drøftelse af punktet. 
Indgår i en radioudsendelse lørdag den 17.1.2018 klokken 14.30. 
 
AD C) På GF orienterer vi om DLF insite og herefter åbnes der op for at medlemmer 
kan begynde at orientere sig i sitet. 
 
AD D) KB har besluttet at uddelegere beslutningskompetencen til BSU. De 2 
ansøgninger fra indskoling er imødekommet. De 2 fra mellemtrinnet er udsat til mødt  
 
AD E) Orientering om de igangværende drøftelser og den videre proces. Lene laver 
et oplægtil de steder der skal strammes op i formuleringerne.  

 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Orientering om lyttemøder i forbindelse med de nye Fælles mål. I HV er der udpeget 
15 skoler, hvoraf Glostrup Skole er den ene. 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
TRIO-dag i efteråret 2018 
TAL Sammen 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Orientering om PUF-konferencen 
Evaluering af Temadagen i Brønden 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Fleksibel skole 

 

g. Andre  
Medlemskursus 
 
 
 
 
 

 



Referat: 

 

Ad c) Obs på at der har været bøvl med mailadresserne som er anvendt til TAL 
undersøgelsen - dette er der samlet op på, og undersøgelsen sendt ud til aktive 
mailadresser. Fristen er derfor forlænget til søndag den 18.2.2018 klokken 24. 
 
Resultaterne af APV behandles i Skole MED samtidig med resultatet af TAL 
Sammen. 
 
Forslag om at indholdet på kommende TRIO dag i kommunen fastholder den røde 
tråd fra sidste TRIO dag og indtænker eksempelvis stresshåndtering (Malene Friis 
Andersen) samt kommunikation op og ned i MED, så større indsatser hurtigere kan 
implementeres. 
Der arbejdes med en Velkomstpakke for alle nyansatte i kommunen. 

 

Ad g) Oplægget om Søren og Mette i benlås på Medlemskursets 2. dag afvikles i 
samarbejde med Hvidovre Lærerforening 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 1.3.2018 
Generalforsamling,  
OK 18  
Fælles Forståelse 

 

Referat:  

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.15 


