
 
 
 
 

Den  25. september 2018 
 

REFERAT AF kredsstyrelsesmødetirsdag den 26. juni 2018  

 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: Nadia 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 3.5.2018 (Thomas udsender 
bilaget)  

 

Referat:  

 
Godkendt med enkelt tilføjelse: Orientering om ansættelsessamtaler til ledig stilling 
på BUC 9/5. 

 

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. 
 
NO:  
Ny leder ansat til indskolingen. Har 2 stillingsopslag og det forventes at de besættes i 
den kommende uge. I lærer har valgt at gå på efterløn. Der er ledelsesmæssigt 
justeret på afdelingerne så områderne fremover hedder 0. - 4. kl., 5. - 9. kl., 
Ejbyskolen, SFO. Der planlægges med færre afdelingsmøder (3) i kommende 
skoleår. PU også nedlagt 
 
SK.:  
Udfordringer i forhold til Gejd pga. utætheder i tagdækning.  
Der er ansat 1 ny lærer og 1 bh.kl.leder 
 
SØ:  
Lærermøde har affødt en del reaktioner som TR efterfølgende har samlet op med 
lokal ledelse. Herunder udfordringer med samspillet mellem årgangsteam og 



fagteam. Gennemfører ansættelsessamtaler til bh.kl.leder stilling. 3 barsler 
undervejs. Der er uklarheder omkring IT retningen og kommunikation på tværs af GS 
kan forbedres. PU fortsætter deres arbejde næste år. 
 
VE:  
Opmærksomhed på at fagdagen som varer fra 8-14 betyder at den halve time fra 
13.30 tages af folks forberedelsestid og erstattes med tilsyn. Det bør igen 
italesættes, så den ½ time bliver reel UV tid. Ny lærer ansat pr. 1, aug. 2018. 1 
langtidssygemelding. Parallellægning på årgangen giver skemamæssige 
udfordringer 
 
BUC:  
Har opstartet samarbejdsforløb med SPARK, som handler om at få fokus på 
kerneopgaven og læreridentiteten/ rollen på en særlig skole som hospitalsskolen er. 
Det opleves svært at blive en del af de større IT løsninger i Glostrup, da skolen er 
eksternt placeret i hospitalet. Dette giver store daglige udfordringer, hvor 
printerfunktionen ikke virker og der ikke kan logges på Glostrupsystemer via de 
nyanskaffede PC. Forhandling om fornyelse af den eksisterende fælles forståelse er 
i gang. 1 nyansat som tiltræder pr. 1. august. 
 
CFF: Intet nyt 
 
SB: Der er gennemført konstituerende møde og der var genvalg til formandsskabet 
 

Referat:  
 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Input til Aftale om arbejdstid (både centralt og lokalt) og Ny Start (jf. 

kongresbeslutningen) 

 

Referat:  
Orientering fra formanden om den politiske situation og vilje til at indgå i en dialog 
om en arbejdstidsaftale for lærerne. Der er aftalt forløb på direktionsniveau, hvor der 
kigges på muligheder og gældende lokalaftaler andre steder. Det første møde er 
afholdt, og det er aftalt at der lokalt planlægges et faglig klub på hver skoleafdeling 
primo august, hvor medlemmerne kan give deres input. 
 
Fra DLF er der afsat midler til de lokale kredse, som kan understøtte arbejdet med 
lokalaftale. 
 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Orientering om den politiske situation i Glostrup 
Orientering om møder med borgmesteren og formanden for Socialdemokratiet 
 
Se referat under ovenstående pkt. 



 

b. Næstformanden 
I forbindelse med implementeringen af Aula har vi haft samtale med skolens 
ansvarlige for opgaven. KS forsøger at aftale møde så vi kan udveksle vinkler på 
arbejdet. 
Aftalt at Thomas kontakter Thomas Ankler og laver aftale om møde umiddelbart efter 
ferien i forbindelse med KS møde. 
 

b. Kassereren  

 

c. MED  
Orientering om budgetsituationen 
Evaluering af Temadag 20.6.2018 omkring vold, trusler, mobning og chikane 
Rigtig god dag med meget relevant indhold. Da der ikke var stor tilslutning fra GS 
overvejer GS MED at arbejde videre i sporet og inddrage Center for Arbejdsmiljø i 
dette. 
 
Evaluering af TRIO-dagen 13.6.2018 
Der kunne med fordel have været en strammere styring af fordelingen til 
gruppearbejdet og det ville have været godt at sidde skolevis i det arbejde. 
Der har været opsamling på dagen i GS MEDs arbejdsdag 
 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Der arbejdes på temadag d. 23. januar - denne gang i Hvidovre Medborgerhus. 
Thomas deltager i centralt DLF kursus 20. & 21.8. om TR uddannelsen - evt. input til 
dette må meget gerne sendes i den forbindelse. 
Stor tilfredshed med TR uddannelsen som den er udformet nu 
 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Fleksibel skole = Fagdag fremover 
Problemstillinger specielt omkring skemaudfordringer og tilsynstid på fagdagen fra 
13.30 – 14.00 tages op med Fælles Ledelse. 

 

g. Andre  

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 16.8. 2018 
Fortsat input til Arbejdstidsaftale og Ny Start 
 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 
Intet. 

 

 



 
Mødet slut kl.:11:25 


