
 
 
 
 

Den  8. maj 2018 
 

Referat 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 1. marts 2018 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud:   

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 15.2..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:  
Der har været besøg af journalist over 2 dage, som har udarbejdet radioprogram på 
denne baggrund: https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2018-02-17  
Udfordring i forhold til, at der muligvis er overskud af personaler i forhold til 
kommende år. 
 
SK:  
Udfordring i forhold til, at der skal rekrutteres matematiklærer til genbesættelse af 
opsigelse. Stilling er opslået. 
 

https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2018-02-17


 
SØ:  
Drøftelser af vilkår ved PNU arrangementer - herunder opgaver, der kommer til med 
meget kort varsel. Afdelingsskoleleder tilbage efter sygemelding. 
 
VE:  
Visionsmøde. 
 
BUC:  
Faglig klub er ved at finde en form. 
 
CFF:  
Intet. 
 
SB:  
Der er besluttet form på SB tilsyn med skolens principper og i den forbindelse 
afholdes workshop med fokusgruppeinterviews. Til dette arbejde inviteres 
medarbejderrepræsentanter fra lokal-MED ind i arbejdet. Workshoppen afholdes d. 
20. marts kl. 17.30-20.00. 
 
 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Generalforsamling 8.3.2018 

 

 Praktiske afklaringer 

 Godkendelse af regnskab for  2017 

 Temaer til mundtlig Beretning 
 

B. OK 18 
 

C. Fælles Forståelse 
 

 

 

Referat: 

Ad A) Beretning udsendes d.d..  
Foreningens Regnskab for 2017 er nu revideret og returneret til underskrift fra 
revisor. Regnskabet blev forelagt af formanden og godkendt af Kredsstyrelsen uden 
bemærkninger. 

 
Opsamling på emner til den mundtlige beretning, herunder: 
Arbejdspres, Tid på opgaver, Rekruttering og personaleomsætning, TAL og APV 
undersøgelser, EU's dataforordningslov, DLF InSite, Folkeskoleideal. 
 

Ad B) Orientering fra formanden om de centrale tilbagemeldinger omkring 
forhandlingssituationen, herunder konfliktscenarier. Nu afventer vi forhandlingerne i 
forligsinstitutionen og om der i denne forbindelse sker en udsættelse af en evt. 
konflikt. 



 
Vi har henvendt os til de lokale politikere med en præcisering af de krav som lærerne 
har og er blevet kvitteret for dette. 
 
Foreningens konfliktvejledning er ved at blive endeligt udfærdiget og udsendes ad 
hoc. Vær hele tiden opmærksom på den sidste udgave, da der kan være ændringer. 
Den indeholder blandt andet beskrivelse af hvilke forhold, der gælder i forhold til 
konfliktstøtte og de grupper der ikke vil være omfattet af en evt. konflikt. 
 
 

Ad C) Foreløbige tanker om justeringer præsenteret og drøftet.  
Konkrete tilbagemeldinger: 
Opgaven med PNU problematiseret.  
Der er taget positivt imod beslutningen om placering af forberedelsesdage rundt om 
ferien. 
 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Orientering om lyttemøder i forbindelse med de nye Fælles mål. For Glostrup Skole 
afholdes det 15.3.2018 kl. 9 – 11:30 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  
Er ved at blive sat ind i opgaverne og de nye regnskabsprogrammer som anvendes.  

 

c. MED  
TAL Sammen - Udfordringer i forhold til at registrere medarbejdere konkret. Evt. 
udfordringer i forhold til besvarelser kan imødekommes ved at der afsættes mødetid 
til at besvare undersøgelser. 
OBS på at lokal MED skal formidle deres procesplan for deres arbejde med TAL og 
APV videre til GS MED inden deres møde d. 20.april. 
 
Samlet APV resultat formidlet til TR - Herudover kommer lokal opgørelse til det 
enkelte matrikel -TR team. 
 
Formanden orienterede om status på arbejdet med forslag til retningslinje vedr. 
omrokering af medarbejdere. 
 
Skolen har fået tildelt 40.000,- til planlagt personalearrangement d. 16. marts. 
Pengene er øremærket til eksternt input. 
 
Vi skal fortsat have opmærksomhed på arbejdet med påbud på NO 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
HV møde senere i dag 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  



 

f. Fleksibel skole 
Indstilling fra arbejdsgruppe er at man vælger at arbejde med fagdage - som i øvrigt 
placeres på samme ugedag på alle matrikler. 
 

g. Andre  
Medlemskursus - invitationer uddelt på alle skoler 
TR ønsker at der sættes rammer om den frikøbstid som ligger placeret torsdag 
formiddag 
 

 

Referat: 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 5.4.2018 
Forretningsordenen og Konstituering af Kredsstyrelsen 

 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 
Intet. 

 
Mødet slut kl.:11.20 


