
Den  17. januar 2019 
 
 

Referat af kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 8.11.2018  

 

 
Afbud: Anna, Bendt, Flemming  

 

Referent: Thomas/Lene  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: Sarah 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  11.10.2018 

 

Referat: Godkendt 

 

Punkt 2: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Arbejdstidsaftale 

 
- Status på Evaluering af Fælles Forståelse 
- Orientering om forhandlingsmødet 26.10. samt besøg fra Rudersdal og 

Gladsaxe 
 
Det fortsatte forhandlingsforløb (drøftes den 21.11.): 

Fremtidens GSK, pædagogisk ledelse tæt på læreren, teamsamarbejde 
Individuel tid(pejlemærker, sigtelinjer)  
Arbejdstidens planlægning 
Tilstræbt UV.max 

 
Drøftes den 5.12. 

TR/AMR-vilkår 
Nyuddannede lærere 
Tillæg til vejledere på baggrund af ECTS-point 

 

Referat:   
 
Input drøftet 

 
B. Evaluering af DLF’s kongres 



- Evaluering af OK-18 forhandlingsforløbet 
- Folkeskoleidealet 
- DLF’s videre arbejde i en styrket fagbevægelse 
- Perspektiver og muligheder på baggrund af periodeforhandlingerne og Ny 

Start 
- Vedtægtsændringer 
 

 

Referat: En lidt tam kongres, hvor det mest spændende var en afstemning om 
vedtægtsændringer. Div. indlæg kan ses i Folkeskolen fra uge 45.  

 

 

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: Ingen kvalificerede ansøgninger til en lærerstilling. Inklusionsudfordringer i 
indskolingen. Lærer har 25 års-jubilæum. Næste skoleår er der meldt ud, at der 
hverken skal være modtageklasse eller Læseklasse. En lærer har fået orlov fra 
1.4.2019. 
 
SK.: Ledelsen undgik at deltage i ledermøde om sygefravær da sygefraværet ligger 
lavt. 
 
SØ: Leder deltidssygemeldt, hvilket har betydet omfordeling af opgaver. Revideret 
gårdvagtskema er justeret og næsten klar. Udfordringer med fagdage og lærere der 
mangler en makker i parallelklassen. En lærer har fået orlov og en tidsbegrænset 
lærer ansat til sommerferien. 
 
VE: En klasse har store udfordringer og der laves om i fagfordeling hvilket betyder en 
større omrokering. Flere klasser får coaching grundet store udfordringer med 
elevgruppen. 
 
BUC: 100 ansøgere til ledig stilling. 10 indkaldt til ansættelsessamtaler. 
 
CFF: 
 
SB: 
 

Referat:  
 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Øget frihed i Fælles mål – konference i Sorø 5.12. 
 
Løntjek i uge 46, 47 og 48: 
Man kan booke 15.11.,23.11., 27.11., 29.11. og 30.11. i tiden omkring spisepausen, 
fx, fra 11 – 12.30. Særskilt aftale på BUC, når det passer ind i mødeplanen. 



Referat: 
 
SØ: 15/11 
VE: 23.11. 
BUC: 27:11 (kl. 15) 
NO: 29.11 
SK:30.11 
 
Vi mangler at lave aftaler for Ejby, CFF og Ejbyhus 
. 

b. Næstformanden 
IT – fagportaler og fremtidig UV. matr. – spørgeskema på vej ud. 
Abejds-PC/chromebook 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
Evaluering af TRIO-dagen 7.11. 
 
Status på årgangsteam-spørgeskemaundersøgelsen og det videre arbejde med 
status – skema til opsamling 
Skærmarbejde 
TAL-handleplaner på GSK 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Møde den 15.11. 
 

f. Fagdag 

 

g. Andre  

 

Referat: 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste  ekstraordinære møde 22.11. kl. 8 – senest 10. 

 
Arbejdstidsforhandlinger 

 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 

 
Mødet slut kl.: 11.15 


