
 
 
 
 

Den  25. september 2018 
 

Referat af 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 16. august 2018 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Flemming 

 

Kontaktpersoner: Nadia 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  26.6.2018 

 

Referat:  

 
Godkendt med enkelt rettelse i nyt fra SØ: Der skal stå FF-team i stedet for fagteam. 

 

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:  
 
Arbejdsfordeling, skema, tilstedeværelsestid og fagdage. 
 
NO:  
Årgangsteammøderne er nu fordelt. Desværre har logistikken udfordret muligheden 
for at klasseteamet kan mødes.  
Der manglede udmeldinger til forældrene om skolestarten. Den kom først fredag 
morgen. 
Store udfordringer i manglende rengøring. 
 
 



SK.:  
Fagdage - Forberedelsen på disse dage giver udfordringer i forhold til 
Arbejdstilsynets krav om skærmstørrelse, mus, tastatur mm.. Der er ikke nok 
dockingstationer eller store arbejdsskærme på de enkelte matrikler. Dette er et 
opmærksomhedspkt. som vi skal have håndteret og også tage med i forhold til 
beslutningen om type af LærerPC / Chromebook. Problematikken løftes videre til GS 
MED. 
Tilsynsopgaven på fagdagene giver udfordringer - vigtigt at der selvfølgelig også 
gives mulighed for lærerne til at holde spisepause på disse dage. 
 
Skoledagen fra 8-14 på fagdagen udfordrer, da der kun er givet 6 lektioner på disse 
dage. Den sidste halve time er der lavet forskellige løsninger på. Det er uacceptabelt, 
at ledelser kommer med hovsaløsninger på dette og tørrer det af som en 
tilsynsopgave. 
 
SØ: Det er en klar oplevelse i lærergruppen, at Kursusvirksomhed prioriteres over 
elevernes skemaer i skemalægningen.  
Nedsat tid - Det er svært at sætte fornuftige arbejdsdage og skemaer sammen for 
dem. 
 
VE:  
Fleksmuligheden er for mange helt forsvundet, hvilket giver utilfredshed i 
lærergruppen. Der mangler fortsat registrering af klasselæreropgaven. 
Årgangsteam og fælles planlægning kontra den enkeltes mulighed for at løse 
opgaver. 
Der er ansat 5 nye - herunder til 10. klasse. 
0.kl. er nu besluttet som et hold i stedet for 2 klasser, hvilket vækker undring ift, hvor 
den beslutning kommer fra. 
 
BUC:  
Der er fortsat store IT udfordringer og det er stadig ikke muligt at printe. Dette er 
selvfølgelig helt uholdbart. 
For 1. gang har skolen ført en elev til afgangsprøve og dette med stor succes. 
 
Der arbejdes med den fælles forståelse og fremadrettet vil den fælles forståelse 
bestå af både et administrationsbilag og et forståelsespapir 
 
SB: Har møde 28. august.  

 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Forslag til dialog om en arbejdstidsaftale 

- Tilbagemelding fra møde med ledelsen 15.8. 
- Tilbagemelding fra møder i Faglig klub 
- Input til det videre arbejde 
 

B. Ny Skolepolitik i Glostrup 
 

C. Forslag til det kommunale budget 



 

Referat: 
Ad a)  
Orientering fra formanden om ledelsesmøde samt de input og udmeldinger, der er 
fremkommet på de faglige møder på skolerne. Alle input er nu samlet og bruges i det 
videre arbejde. 
 
Der ses på muligheden for at KS lægger et internat ind i løbet af november mhp 
arbejdet med en evt. aftale om arbejdstid 

 
Ad b)  
Efter aftale med områdedirektøren er der lagt en plan for, hvordan lærerforeningen 
inviteres ind i arbejdet. Vi får mulighed for at byde ind med tanker fra lærerforeningen 
folkeskoleideal samt drømmeskoleinitiativet som vi arbejder med sammen med 
folkekirkens skoletjeneste. 
 
Ad c) Ift. arbejdet med det kommunale budget 2019: 
Sygefravær - Den planlagte besparelse på sygefravær i 2019 vil være vanskelige at 
indfri, da der fortsat ikke er implementeret tiltag, der kan dæmpe fraværet. 
 
Renovering og vedligeholdelse af Nordvangskolen. Meget uklart om det er skolen, 
der skal levere ønsker til budgettet i forhold til renovering/vedligehold eller om det er 
Glostrups ejendomme. 
 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  

- Orientering om den politiske situation i Glostrup 
- Arrangement i samarbejde med 4 kredse og Folkekirkens Skoletjeneste – 
Drømmeskolen på Vestegnen den 27.9.2018 klokken 19- 21 på Copenhagen Fur 
- Konference om Arbejdstidskommission og Ny Start 30 – 31-8-2018 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Fagdag 

 

g. Andre  

 

 

 



 

Referat: 

 
Ad a) Orientering fra formanden om den politiske situation ift. det ændrede flertal i 
KB. 
 
Der er nu afsat tidspunkt for arrangement i HV samarbejdet om Drømmeskolen. Det 
er et åbent arrangement og der er invitationer og pressemeddelelse på trapperne. 
Det foregår d. 27. sept. Kl. 19 - 21 på Cph. Fur. 
 
Lene og Thomas deltager i DLF Arbejdstidskonference d. 30. og 31. August. 
 
Introarrangement for alle nye medarbejdere d. 23. august kl. 12 - 15.30 i projektsalen 
på SØ. Yasar udsender invitationer. 
 

Ad b) Kassereren - Deltager i kassererkursus og vil på oktobermødet fremlægge 
foreløbig driftsregnskab. 
 
Ad c) Næste møde 30. august. 
 
Ad d) Thomas deltager i DLF evaluering af TR uddannelsen. 
 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 20.9.2018 

 

Referat:  

 
Intet. 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat:  

 
Intet. 

 

 

 
Mødet slut kl.: 11.20 


