
 
 
 
 

Den  8. maj 2018 
 

Referat af 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 5. april 2018 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud: Bendt, Karen  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 
 

Kontaktpersoner: Anne 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 0: Velkommen til nye KS-medlemmer. 

 

Referat:  

 
Velkommen til Mette (VE) og orientering om kredsstyrelsens arbejde. 
 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 1.3.2018  
(Thomas udsender)   
 

Referat:  

 
Kommer med på næste møde 

 

Punkt 2: Konstituering i henhold til Forretningsordenen. (*) 

 

Referat:  

 
Følgende er valgt: 
 
FTR:  Lene Jensen 



TR GS:   Thomas Jensen 
KS Mødeleder:  Flemming Ingvorsen 
KS Referent:  Thomas Jensen 
DLF Pæd. område:  Flemming Ingvorsen 
DLF Arb.miljøområde:  Lene Jensen 
DLF Kursusområdet:  Thomas Jensen 

 

Punkt 3:  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:  
De 2 afdelingslederstillinger er slået op og der arbejdes på at de besættes pr.     
1.6. 2018.  
Udfordringer i forhold til lærere vikarierer for pædagoger i forlængelse af uv. Dette 
skal registreres som UV. af hensyn til evt. >750-tillæg og beskeden skal gives af en 
leder, som så skal anvise hvornår man så kan forberede sig. 
 
SK:  
Udmelding om ændring i samarbejdsstruktur i kommende skoleår rejser en del 
spørgsmål. Vigtigt at det behandles i MED. 
 
SØ:  
Afdelingsskoleleder ved at være tilbage på fuld tid. I forhold til TAL efterspørges 
muligheden for at evaluere GS Fælles ledelse og implementering af beslutninger 
herfra. 
Der er valgt ny AMR på SØ 
 
VE:  
Fagdagen 26.6 fremgår ikke af opgaveoversigten - undren over hvordan denne dag 
skal dækkes. 
Organiseringen af læsebånd efter 1.4. giver udfordringer. Undren over vikardækning 
for pædagoger som ikke møder ind. 
 
BUC:  
Intet. 
 
CFF:  
Intet. 
 
SB:  
Drøfter kvalitetsrapport og visionen for Glostrup Skole. Ansøgning om forkortet 
skoledag for kommende 2. klase på VE anbefalet. Behandles i BSU senere på 
måneden. 
Oplæg om opgradering af dansklærere på ny hjemmeside. 
 

 

 



Punkt 4: Fagpolitiske temaer: 

 
A. OK-18 – Status 
B. Fælles Forståelse 
C. Evaluering af GF 
D. Forslag til mødekalender for skoleåret 2018/2019 
 

Referat: 
 
AD A)  
Orientering fra formanden om evt. lockouts omfang samt de rammer, der er for 
varetagelse af arbejdet for de personaler, som ikke er omfattet af evt. lockout.  
 
Kommunalt er der drøftelser om begrebet nødberedskab på en række områder, 
blandt andet på rengøringsområdet i forhold til de forskellige områder de passer. 
 
For nuværende er der foreløbigt planlagt en demonstration d.10.4. på 
(muligvis)Thorvaldsens Plads i København. Øvrige initiativer er foreløbigt udskudt. 
Der arbejdes på et fælles fyraftensmøde i kommunen på den sidste arbejdsdag 
inden en evt. konflikt. Der er udsendt en Blå Information om dette. 
 
Opsamling på medlemmer, der er på Barsel / opsagte /sygemeldt og som vi skal 
have kontakt til, hvis konflikten bliver reel. 
 
AD B)  
Intet nyt i forhold til sidste møde - afventer fortsat evt. tiltag fra centralt hold / OK18 
 
AD C)  
Positivt med mange deltagere - også flere end der var tilmeldt. Vi skal kigge på 
hvordan vi fastholder og også gerne får endnu flere til at deltage. 
 
AD D)  
Godkendt med tilføjelse om, at FU på næste møde fremlægger forslag til alternative 
tidspunkter for afvikling af vores medlemskursus/og evt. GF. 

 

  
Punkt 5:  Meddelelser: 

 

a. formanden  

 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  
Kredsen har skiftet bogholderisystem og tallene fra det gamle til det nye har taget 
noget tid, så det er først blevet overført i uge 14. Det betyder, at man ikke kan 
fremlægge kvartalsregnskab for 1. kvartal. 
Kasseren skal på kursus sidst i april. 

 

c. MED  

 



d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Fleksibel skole 

 

g. Andre  
Praktiske afklaringer omkring Frederiksdalkurset. 
 

Referat: 
AD c) Orientering om dagsorden for kommende møde i GS MED d. 12. april 
 
AD g) Gennemgang af programmet og drøftelse af indholdet i vores indlæg. Målet er 
en tydeliggørelse af vores igangværende arbejder og resultater. 

 

 

Punkt 6:  Punkter til næste møde 3.5.2018 

 

Referat:  

 
Se pkt. vedr. KS mødekalender 
 

 

Punkt 7:  Eventuelt 

 

Referat: 

 
Intet. 

 

 
Mødet slut kl.: 11.30 


