
Den  12. februar 2019 
 

Referat af 
 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag 10. januar 2019  

 

 
Afbud: Sarah  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Flemming 

 

Kontaktpersoner: 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 6.12.2019 (* udsendt før jul)  

 

Referat:  

 
Godkendt. 

 

Punkt 2: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Orientering om arbejdstidsforhandlingerne 
B. Drøftelse af Tema 1 og 2 i skolepolitikken (bilag)  
C. Fælles børn – Fælles ansvar  

 

Referat:  
Ad a)  
Lene melder ud, når der sker noget nyt. 
 
Der har været henvendelse fra lærer der havde idé ift arbejdstiden. 
           
Ad B) Møde med CDS 
 
På mødet med centret blev der orienteret om det kommende BSU møde, hvor Tema 
1 og 2 i skolepolitikken skal drøftes. Der er inviteret en lærerepræsentant og 
pædagogrepræsentant til at orientere om arbejdet med sundhed. 
 
 Tema 1 Fælles skole og tema 2 Demokrati blev drøftet og kommenteret. 
 
Det er svært at genkende flere af de oplistede tiltag som reelle samarbejder. 



På menigt medarbejderniveau er tanken om en fælles skole stadig ikke eksisterende, 
ej heller et ønske, da oplevelsen, at de tiltag der er, kun udfordrer muligheden for at 
løse kerneopgaverne.  
 
Det er lærernes oplevelse, at eleverne heller ikke er motiverede til flere tiltag der 
laves på tværs. Fælles fest for 8. årgang er et eksempel på dette. I år er der  
kun 55 tilmeldte. 
 

 

Punkt 3:  Nyt fra Glostrup Skole/Andre skoler (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:  
Der er nogle uklarheder i ledelsens registrering af medarbejdernes komme – gå -   
tider. Ansættelsessamtaler 22/1, 2 faste halvtidsstillinger besat af ikke-
læreruddannede. 1 fuldtids sygemeldt og 1 deltidssygemeldt. 
 
SK.:  
Generelt god stemning. Glostrup lærerforening har fået en forældrehenvendelse. 
  
SØ:  
Afdelingsleder delvist raskmeldt.  
Der vil foregå MUS samtaler fra uge 2-9 
Uge 12 er der Sønderbyuge - åbent hus aftenen rammer sammen med K10 GF, 
hvilket der skal findes en løsning på SØ. 
 
VE:  
Der er etableret en midlertidig fordeling af ledelsesansvaret, der skaber ro ift  
dette. Der er ansat ny lærer 
Uge 6 - emneuge diskuteres 
 
BUC:  
Intet nyt 
 
CFF:  
Der er genopslag på en tale-hørekonsulentstilling 
 
SB:  
Intet nyt 

  

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  

 Orientering om økonomisk handleplan – understøttelse af proces 

 Er vi gearet til fremtidens fagbevægelse? Ny Start – konference 22. januar 
2019 



 Folkeskoleideal – konference 5. februar 2019 kl 16 - 19.30 

 Orientering om ny Hovedorganisation  FH  og første arrangement 
(Arbejdsmiljøkonference) 

 Fondsmidler fra APM 

 Børnehaveklassedannelsen 2019/2020 
 

Referat:  

 
Den økonomiske handleplan som er foreslået udløber af presset på den kommunale 
økonomi, behandles på ØU-møde 5. feb. Og er herefter til information og drøftelse i 
relevante MED-udvalg frem til 5. marts. Den politiske udmelding lige nu er at der ikke 
ske besparelser i det det borgernære arbejde, hvilket betyder at der primært er fokus 
på det administrative niveau. Der er udmeldt et blødt ansættelsesstop, dog ikke på 
borgernære stillinger. 
 
Ny start konference 22.1.2019 vil have fokus på Arbejdstid og Gearing til fremtidens 
fagbevægelse. Til HS-mødet i april skal der være en tilbagemelding fra kredsene om 
hvor langt man er nået lokalt, så det bliver et punkt på et kommende KS-møde. 
 
Medlemsmøde om Folkeskoleidealet d. 5. februar - Der er udsendt invitation fra 
foreningen centralt til alle medlemmer og der er også en henvisning i Blå Information 
lige inden jul. 
 
Formanden orienterede om arbejdet med den nye hovedorganisation FH. Lokalt vil 
der komme mere information om hvad det betyder på lokalt niveau. I første omgang 
er 2019 udråbt til Arbejdsmiljøåret. 
 
Bh.kl. dannelse 19/20 - Politisk er der foreslået en ændring af styrelsesvedtægten 
der muliggør ændring af klassekvotienten til 24 (26 for Ejby). Samtidig besluttes, at 
der for kommende skoleår vil kunne oprettes 3 klasser  på SØ, 2 på NO, 1 i Ejby, 3  
på SK og derfor kun 1 på Vestervang. Den endelige beslutning træffes på KB-mødet 
16. januar.  
 
Orientering de kommende års feriekalendere og de udfordringer og overvejelser der 
er i den forbindelse. Kredsen presser på for at få en hurtig løsning, så 
medarbejderne kan planlægge deres ferie. Det er rigtig svært at forudse 
feriekalenderen fra skoleåret 2020/2021 og efterfølgende da ferieloven er ændret 
med virkning fra ferieåret 2020. Her vil man optjene ferie mens man arbejder (fordel 
for nyuddannede) og den ferie øvrige har optjent får man først udbetalt ved 
pensionering. 
 
Revidering af arbejdet med Fælles Mål - Lene og Thomas er inviteret med på 
lederseminar 8.2. for at drøfte implementering af den nye forståelse af arbejdet med 
Fælles Mål. Tanken er at møder i FF-team i foråret erstattes med møder omkring 
forenklet fælles mål, og hvilken betydning det får fra næste skoleår. Der er sat en 
deadline for dette den 30.4.2019. 
 
 
 
 



b. Næstformanden 

 
Orientering om opsamlingen af de manglende udbetalinger af lejrskoletillæg. Der er 
ved at være et samlet billede for 2017/18 og derfor udvides billedet nu også til at 
inddrage 2016. 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
 
MED skal være OBS på at TAL Sammen 2019 foregår mellem den 24.1. og 13.2. 
 
Evaluering af Fælles Skole-MED 9.1.2019 
Mødet handlede mest om Overdragelse af det specialiserede område til skolen 
Materialet der skal arbejdes med ude på skolerne i denne forbindelse med 
tilbagemelding 23.1.2019. En meget kort frist og svært at tage stilling til. 
 
Evaluering af årgangsteam blev drøftet.  
 
Det oprindelige punkt omkring opfølgning på handleplanen fra sidste års TAL 
Sammen og handleplan for håndtering af vold, trusler, mobning og chikane blev ikke 
drøftet. 
 
Stor utilfredshed med ta dagsordenen blev udsendt så sent. 

          

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Husk tilmelding til temadagen 23.1.2019 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Fagdag 
Der er en konflikt mellem fagdag/årgangsteam. Cromebookproblematikken? IT-
strategi? 
 

g. Andre  
Programmet for medlemskurset på Frederiksdal skal ud hurtigst muligt, så folk kan få 
det i kalenderen. 
 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 7.2.2019 

 

Referat: 

 
Generalforsamling – praktiske afklaringer 
Regnskab og budget 
Medlemskursus på Frederiksdal 
Internat   

 

 

 



 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 
Intet. 

 

 
Mødet slut kl.: 11.15 


