
 
 
 
 

Den  13. november 2018 
 

Referat af 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 11. oktober 2018 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud: Bendt  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Flemming 

 

Kontaktpersoner: Nadia, Sarah 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  20.9.2018. 

 

Referat:  

 
Godkendt. 

 

Punkt 2: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Forhandling om arbejdstid. 
Opsamling fra 1. møde i forhandlingsudvalget 1.10.2018 
Forslag til Evaluering af Fælles Forståelse (bilag) 
Lærersamarbejde og faglig ledelse (ønske om input som Thomas og Lene tager med 
til møde med Fælles Ledelse 23.10.) Herunder en rammesætning af, hvordan faglig 
ledelse og lærersamarbejdet skal foregå i en teamorganiseret fleksibel skole - fx 
hvilke opgaver løses i teams. Herunder også krav fra lærerkredsen om, at der skal 
være værn om forberedelsestiden og tid på opgaver. 
Overvej hvilke elemeter der er individuel forberedelse og hvilke der er i Klasse-, 
Årgangs- eller FF-teams. (Brug evt. bilag 3 i Fælles Forståelse.) 
 

Referat:  
 
Drøftet – Lokale skemaeksempler sendes til Lene hurtigst muligt og senest 23.10. 



 

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:  
 
Deltagelse i Red Barnets Venskabsløb den 12.10.2018. 
 
NO:  
Der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 43  
Skolen har været ramt af en del hærværk, som formentlig hænger sammen med de 
unge som benytter gården som samlingssted i weekenden. 
Medarbejderne oplever at ledelsen er vært tilgængelig pga mange møder. 
Svampesag på Broholm endnu ikke afsluttet 
 
SK:  
Intet nyt – oplevelsen er at det går godt på skolen. 
 
SØ:  
Der er ansat en barselsvikar – ansøgerfeltet var meget lille og det kan  
fremadrettet blive en udfordring for skolens mulighed for at rekruttere kvalificeret  
arbejdskraft. 
Medarbejder har fået orlov resten af skoleåret – skal udvikle UV materialer. 
 
VE:  
Afdelingsskoleleder stopper pr. 31.10.18. Liv og Sandra konstitueres. Yderligere  
3 langtidssygemeldt. 
 
BUC:  
Den opslåede stilling på ungeskolen er taget af igen pga økonomi. 
Der er slået stilling op på børneskolen. 
 
CFF:  
Intet. 
 
SB:  
Orientering om skolebestyrelseskonferencen. 
 

Punkt 4:  Meddelelser: 

 

Referat: 

 

a. formanden  
Kommunalt Budget 2019. 
Kongrestemaer 
Evaluering af Drømmeskolen 
Orientering om UU fra skoleåret 2019/2020 
 

b. Næstformanden 



 

b. Kassereren  

 

c. MED  
TRIO-dag den 7. november 
Besøg af HU i alle MED-udvalg 
Fælles Skole-MED 15.11.2018 – Mødet ændres til Lokal MED møder 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Fleksibel skole - Fagdage 

 

g. Andre  

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 8.11.2018 

 

Referat: 
 
Arbejdstidsforhandlinger 
Evaluering af Kongres 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 
Intet. 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.15 


