
 
 
 
 

Den  4. april 2019 
 

REFERAT af 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 7. marts 2019  

 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Flemming 

 

Kontaktpersoner: Sarah 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  7.2.2019 (*) 

 

Referat: Godkendt 

 

 

 

Punkt 2:  Nyt fra Glostrups 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:  
En stressramt 
1 lærer ansat 
Ledelsesbeslutning om ændret proces i fagfordelingsarbejdet. ”Andre opgaver” i 
fagfordelingen er sendt ud som det første step og folk kan ønske ind til disse. 
 
SK.: 
En læreropsigelse 
Undren over beslutning om deltagelse i Læringsfestival 
 
SØ: 



2 opsigelser 
Fagfordelingsprocessen drøftes og der er ved at tegne sig en form for det 
forestående arbejde. 
Undren over beslutningen omkring deltagelse i læringsfestivalen 
En lærer sygemeldt med stress 
Afdelingsleder er delvist tilbage. 
Ros til mødet med Jens og Lene vedr. den nye lokalaftale 
 
VE:  
Ledelsesløsningen fungerer godt.  
Der er bekymring for personalesituationen da der kun planlægges med en 
børnehaveklasse. Handleplanen for personalereduktioner skal anvendes hvis der 
skal gennemføres afskedigelser. 
En lærer langtidssygemeldt. 
En langtidssygemeldt er vendt tilbage på en delvis raskmelding. 
 
BUC:  
Der har været en voldsom episode med en elev som reagerer meget voldsomt. 
 
CFF:  
Intet. 
 
SB:  
Skolebestyrelsen har drøftet og forholdt sig til den økonomiske handleplan, der er 
udmeldt af flertalsgruppen i Glostrup. Processen med udarbejdelse af høringssvar 
har givet anledning til spørgsmål. 
 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Generalforsamling. Praktiske afklaringer, endelig dagsorden samt skriftlig 

beretning med regnskab og budget. 
B. To Skolerunder om dels arbejdstidsaftale og dels Forenklede mål 
C. Kommunal Økonomi - skolestrukturdrøftelser 

 

Referat: 

 

Ad c)  
Orientering fra formanden om de konkrete konsekvenser jf de udmeldte besparelser 
i den økonomiske handleplan. Oplægget betyder for CDS at der flyttes opgaver ind i 
centret fra det nuværende CFF (de tidligere PPR opgaver vedr. tale-og hørelærerne 
samt Ejbyhus). Besparelsen på Glostrup Skole er udeladt af de 33 konkrete forslag 
til reduktion. Formentlig fordi man er i gang med en drøftelse af skolestrukturen. 
 
Det endelige forslag fra KB kommer til information og drøftelse i MED organisationen 
og der skal svares inden 25. marts. GS MED har deres MED møde d. 20. marts. 

 
Drøftelserne af skolestrukturen er lagt i fast plan og BSU har inviteret til dialogmøder. 
D. 9. april er der dialogmøde med kontaktforældre, SB og organisationerne. D. 25. 
marts er der inviteret til dialogmøde med medarbejderne på GS. Opfordring til at alle 



matrikler afholder faglig klub der kan informere om de fremtidige skolemodeller der 
er spillet ud med fra politisk side samt den videre proces frem mod en beslutning. 
Det bliver ligeledes et punkt på generalforsamlingen.  

 
Ad a) Regnskab forelagt og underskrevet. Øvrige praktiske formalia koordineret 
aftalt. 
Tilbagemelding i forhold til tilmelding til spisning skal ske til kontoret senest d. 18. 
marts kl. 12.00. 
 
Ad b)  Skolerunde med information om den indgåede arbejdstidsaftale. Mødet er 
gennemført på SØ og der er planlagt møde på NO d. 26. marts, SK 23. april. VE har 
endnu ikke aftalt tidspunkt. 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

Referat:  
 

a. formanden  

 

b. Næstformanden 
Kompetenceplansudviklingsgruppen har lavet prioriteringer omkring 
vejlederuddannelser der er i gang. Pulje på 40.000 kr. til faglig opkvalificering udlagt 
til hver matrikel. 
 
Forenklede mål bliver der en skolerunde om. Udgangspunktet er at det ikke er en ny 
opgave, men skal som udgangspunkt klares i nuværende FF og fagteam. Næste år 
skal der etableres fagteam i dansk, matematik, engelsk, naturfag, Håndværk og 
design, teknologiforståelse. 
 

b. Kassereren  
Regnskab og budget fremsendt fra revisoren uden bemærkninger. 
 

c. MED  
- Proces for TAL 
- AP.Møller – coaching 
 
TAL undersøgelsen 18/19 - Resultat udmeldes torsdag kl. 12.00. Disse skal 
behandles i MED systemet og der skal udarbejdes handleplaner i forhold til evt. 
forhold der skal håndteres. 
GS MED nedsætter arbejdgruppe på kommende MED møde d. 20. marts, der 
udarbejder forslag til opsamlingen af de lokale arbejder og tiltag på tværs af GS. 
 
GS MED behandler opstarten af coach forløb i årgangsteam. Der er lidt specielt i 
forhold til relevans for teams der er ved at afslutte samarbejder ligesom en del 
pædagoger trækkes ud pga tidlig skolestart. 
 
Utydeligt for mange teams hvad der skal komme ud af forløbet - og hvad coachens 
opgave konkret er. 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 



 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Møde 14.3.2019 

 

f. Fagdag 
Savner en pædagogisk drøftelse og evaluering af fagdagen. Det spørgeskema som 
blev udsendt fra ledelsen havde en meget praktisk vinkel som godt kunne være 
suppleret med en større vægtning af pædagogiske overvejelser. Det kvalitative 
indhold og udbytte. 
 
Konkret er der i den praktiske planlægning udfordringer i indskolingen, hvor lærerne 
pålægges tilsyn fra 13.30 - 14.00  

 

g. Andre  
Medlemskurset 
 
TR efterspørger mulighed for mobilepay. Aftalt at kredsens kontonr. udmeldes til TR, 
som så kan overføre den samlede tilmeldingsbetaling her. 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 4.4.2019 
Evaluering af medlemskurset 
Konstituering af KS 
Forslag til mødekalender 2019/2020 
Er vi gearet til fremtiden? 

 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat:  

 
GDPR oprydning i arkivet har afsløret en del historiske papirer som formanden 
foreslår vi forærer til Historisk arkiv. Tilsluttet. 

 

 

 
Mødet slut kl.: 11.15 


