
 
 
 

Den  13. november 2018 
 
 

Referat af ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 20. september 2018  

 
Afbud: Karen  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Flemming 

 

Kontaktpersoner: Nadia 

 
Punkter med bilag er markeret med * 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  16.8.2018 (*) 

 

Referat:  

 
Godkendt. 

 

Punkt 2: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Hvilke elementer fra vores nuværende Fælles Forståelse skal med i en ny 

aftale? 
Arbejdstidens planlægning  
Herunder en rammesætning af planlægningen før skoleårets start med mere 
gennemsigtighed i planlægningen, dialog mellem ledere og medarbejdere om 
indholdet i de forskellige opgaver i opgaveoversigten, omlægninger i løbet af 
skoleåret og varslingsbestemmelser for omlægning af arbejdstidens placering. 

B. UVM: Fælles Mål for læringsplatforme 
C. Fem pejlemærker for Fælles mål i Folkeskolen 

 

Referat: 
 
Ad) A Orientering fra formanden om det hidtige samt det fremad planlagte forløb for 
arbejdstidsforhandlingerne. 
KS drøftede herefter det udmeldte. 
 
Ad B & C Orientering om udsendt rapporter fra UVM der forholder sig kritisk til 
begrebet læringsmålstyring samt Læringsportalernes indflydelse og anvendelse ifm 
undervisningen. Ønske om at denne drøftelse bringes ind i MED. 

 



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:  
1 lærer fratrådt sin stilling. Der er stort pres på lærerne og TR har deltaget i flere 
møder med lærere som er udfordret pga arbejdsmængden - herunder fagdagene 
som er voldsomt belastende pga den lange tirsdag. 
Bekymring over episode med ledelsespres ved kollega der melder barns sygdom. 
 

SK:  
Har haft fællesuddannelse om systemisk tænkning. Fælles ledelse deltog og i den 
sammenhæng blev der taget fælles diskussion om vilkår for lærerarbejdet.  
Årgangsteamet har haft deltagelse af pædagogisk vejleder i møde og der har været 
dialog om hvorvidt vejlederne selv kan invitere sig ind i klasseuv. mhp observation af 
elev i klassen, samt at pæd.vejleder sender sit personlige referat til skoleledelsen. 
 

SØ:  
TR føler sig klædt godt på til MED arbejdet på grund af gode baglandsmøder. 
Forsøger at finde løsninger med ekstra forberedelse til lærere der har 4 eller flere 
fagdage i streg. 
Ift fagdage, så er det oplevelsen at elevernes energi over dagen betyder at ?? 
Årgangsteam har besværliggjort samarbejder i alle andre sammenhænge end det 
smalle der ligger i årgangsteamet. Logistikken umuliggør koordination pga de andre 
samarbejder der ikke kan inkorporeres i årgangsteamet. 
De mange bundne positioner i skemaet gør det umuligt for mange at mødes ligesom 
der eksempelvis i overgangsklasser er flere klasseteams der ikke kan mødes fast, da 
de sidder i forskellige årgangsteams. 
Gårdvagtsskemaet er ikke optimalt, specielt frustrationer på fagdagen. 
Opmærksomhed på bhkl.ledernes opgaveoversigter der ikke hænger helt sammen 
med de faktiske skemaer. 
 

VE:   
TR oplever rekordmange henvendelser pga arbejdspres og lærere som ikke kan nå 
deres arbejdsopgaver og er frustrerede over manglende anerkendelse fra ledelsen ift 
dette. 
Der mangler pausemuligheder på fagdage med ude af huset arrangementer pga den 
faste overgang til direkte efterfølgende møder alle tirsdage. 
Arbejdspladser - det har været drøftet om der kan skabes bedre 
opbevaringsmuligheder og reelle stillearbejdspladser.  
 
 

BUC:  
Der har været åbent hus arrangement i forbindelse med et stillingsopslag og der er 
ansøgningsfrist d. 28. sept. 
Blandt personalet efterspørges bedre efteruddannelsesmuligheder.  
Arbejdspres på hospitalet gør at skolen oplever henvendelser til skolen ift hjælp med 
vagtopgaver på hospitalet. Personalet oplever dilemmaer, da man jo gerne vil hjælpe 



andre der er under pres men omvendt kan de ikke påtage sig ansvaret, da det ikke 
ligger under deres opgave / faglighed. 
 
Fælles forståelse er nu underskrevet. 
 

CFF:  
Intet. 
 

SB:  
Orientering om henvendelse fra Forældregrp vedr. evaluering af 
udskolingsstrukturen. Dette skal bringes ind i SB arbejdet. 
 
Gejd samarbejdet ønsker SB at blive involveret i 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Orientering om kongressen 30. – 31. 10. 
Orientering om Drømmeskolen 27. 9. 2018 – hvem har lyst til at være bordformand? 
Kommunalt budget – forslag til høringssvar 
Orientering om møde med ledelsen 

 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
Fælles TR-fyraftensmøde om sygefravær 9.10.2018 klokken 14 – 16 
TRIO-dag den 7.11.2018 
 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Referat af møde den 6.9.2018 
 

f. Fagdag 

 

g. Andre  

 

Referat: 
Ad) A To-dages kongres md fokus på evaluering af OK18, Ny organisering af 
fagbevægelsen, Ny Start projektet med KL, samt Folkeskoleidealet. 
 
Drømmeskolearrangement på CPH Fur d. 27. sept. kl. 19 – 21. Bendt, Flemming, 
Thomas og Lene har meldt sig som bordformænd. 
 
Orientering fra formanden om ændringsforslagene til budget 2019. Lene laver et 
udkast til høringssvar til kommentering senest tirsdag den 25.9. 
 



Orientering fra formanden om GLF møde med ledelsen. I den forbindelse blev var 
der dialog om: 
-Gejd - Utilfredsstillende rengøringsstandard er bragt op af ledelsen i forhold til 
kommende Samarbejdsaftale 
-Lange dage uden pauser for lærerne specielt på fagdagen 
-Forskellig tolkning af løsning på indskolingsudfordringen mht til tilsyn 
-Mgl. opmærksomhed i lokale ledelser på Fælles Forståelse 
-GS  og Glostrup festival / Kulturnat i GS bliver ikke i indeværende skoleår. 
-Arbejdspladsforhold pga ny lang forberedelsesdag (spec. skærmforhold), samt 
øvrige fysiske forhold – overvejelse omkring  spørgeskemaundersøgelse. Thomas 
undersøger lovgivning på området 
 
AD C Nye udmeldinger om procedure for arbejdet med sygefravær.  
 Fremadrettet skal der fokus på medarbejdere med mellemlangt  
 Sygefravær. Gennemgås på TR-dag den 9.10. 
 
 GS MED har møde 24. september 
 
Ad D Arbejdsmiljøtemadag i HV afholdes i år i Hvidovre Medborgerhus 

23.1.2019 og pt. arbejdes på et tema om emnet magtanvendelse 
 
Ad F Meget hårdt med fagdag tirsdag til klokken 14 og derefter møder 

fra klokken 14 – 17 samt evt. til klokken 19. 
Delte meninger om fagdag skal være tirsdag eller onsdag 
OBS på udfordrede børn på fagdagen 
Læsecafé på fagdagen? 
Retningslinje vedr. ture ud af huset skal i SB så der bliver regler 
for antallet af lærere/pædagoger. 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 11.10.2018 

 

Referat:  

 
Arbejdstidsforhandlinger 
Deltagelse i kongres 
 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 
Ekstraordinært KS-møde 22.11. klokken 8. 
Internatet skydes til næste kalenderår. 
 
 
 
Mødet slut kl.:11.20 


