
 
 
 
 

Den  17. januar 2019 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 6.12.2018 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Flemming 

 

Kontaktpersoner: Sarah 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

AULA -Thomas kommer til mødet klokken 10 og orienterer om implementering 

af AULA. 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  8.1..2018 

 

Referat: Godkendt 

 

Punkt 2: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Arbejdstidsforhandlinger. Orientering om mødet 5.12.2018 i 

forhandlingsudvalget.(Bilag udsendes hvis der er nyt) 
 
Drøftelse af medlemsinvolvering 
 

B. Ny start 

 

Referat: Orientering fra Lene om de igangværende forhandlinger. Herefter drøftelser 
om perspektiver i  

 

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. 



 
NO:  

- Der er for anden gang indenfor den seneste måned gennemført 
skemaændringer. Pga manglende varsling har det medført væsentlige 
udfordringer. 

- Lærer er blevet overfaldet af elev. Sagen er endt med en politianmeldelse, 
men viser, at der er behov for at anvise håndteringen af denne type sager 
bedre. MED systemet løfter dette videre. 

- Spørgsmål i forhold til de anderledes dage og sluttider der ikke passer med 
den normale sluttid for dagen. 

-  
 

 
SK.: 

- PSC oplever at den tildelte tid er utilstrækkelig til at lave et egentligt 
sammenhængende tilbud. 

 
SØ: 

- Samarbejdstiden med pædagogerne er meget vanskelig at planlægge, da 
samarbejdstid og forældresamarbejdet skal lægges inden SFO’en åbner. 
Dette giver udfordringer for samarbejdet. 

- Fortsat sygemeldt afdelingsleder 
- På skolen arbejdes der med at etablere møde der skal have fokus på 

grundglæden ved at gå på arbejde. 
 

VE: 
- Afdelingsleder har opsagt sin stilling. Det rejser naturligt nogle spørgsmål i 

medarbejdergruppen om hvem der tager sig af de forskellige opgaver 
fremadrettet. 

- En lærer stresssygemeldt. 
 
BUC: Intet 
 
CFF: Intet 
 
SB: Der er nedsat arbejdsgruppe der har fokus på det fremadrettede samarbejde 
med GEjd. 
 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Orientering om regionalt møde om forenklet Fælles mål 
PUF-konference  24. & 25. januar – Hvem har lyst til at deltage? 
Orientering om møde med børnehaveklasselederne 
Orientering om DLF møde om Ny Start d. 22. januar 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 



c. MED  

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Temadag den 23. januar i Kometen i Hvidovre. 
 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Referat af møde 15.11.2018 

 

f. Fagdag 

 

g. Andre  

 

 

Referat: 
PUF konference - Charlotte deltager 
 
Ny Start møde 22. januar - Bendt, Flet, Thomas, Lene og evt. Anna deltager. 
 
Orientering fra det regionale møde om Nye forenklede fælles mål, der fremad er gjort 
mindre bindende. Der er gjort op med det låste fokus på målstyring og i stedet er de 
didaktiske katagorier blevet sidestillet. Dette har også betydning for arbejdet med 
læringsplatforme der fremadrettet også gøres mindre bindende og skal anvendes 
hvor det giver mening. Lene og Thomas deltog sammen med Marianne Polk og 
Jonas Wittendorf fra CDS og der er lavet aftaler om hvordan arbejdet bæres videre 
ud i organisationen 
Bh.kl.lederne har et ønske om at mødes oftere på tværs af matriklerne og der skal 
arrangeres et møde med deltagelse af områdeleder (Bine) 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 10.1.2019 

 

Referat: 

 
Intet 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat:  

 
Kort orientering om håndtering af den tilsyneladende manglende udbetaling af 
lejrskoletillæg. 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.15 


