
Den  14. maj 2019 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 4. april 2019 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: Sarah 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 0: Konstituering af KS 
Efter at Anders Nilsson er valgt som kasserer indtræder han ifølge 
forretningsordenen i FU. Der skal derudover vælges en Pædagogisk repræsentant til 
Hovedstaden Vest. 
 

Referat:  

 
Charlotte Borup (VE) valgt til PUF. 
 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  7. marts 2019 

 

Referat:  

 
Godkendt. 

 

Punkt 2:  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:  
Bekymring over at der nu er sygemelding fra begge primærlærere i en 
indskolingsklasse. Der er foreløbigt ansat vikarer til at løse opgaven. Elev retur til 7. 
klasse som han havde forladt. Udmelding om at der ikke kan konverteres UUV til 
tolærertimer.(Dette er ikke en politisk udmelding) 
 
 
 
 



SK.:  
Det forventes at der skal ansættes yderligere lærere til kommende skoleår. 
Fagfordelingen er så småt igangsat. MED har arbejdet med TAL og specielt 
indskolingen har udfordringer, så man har rettet henvendelse til SPARK. 
 

SØ:  
TAL sammen - Besluttet at handleplaner skal gives liv gennem afdelingsopdelt dialog 
og beslutninger. 
2 lærere vendt tilbage fra orlov og de glider ind i faste opgaver. 
Fagfordeling så småt i gang med fordeling af dansk og matematik. 
Alle kursusønsker tilgodeset. Der er fundet nogle lokale midler til at opfylde alle 
ønsker 
Der skal vælges en MED-suppleant i stedet for SAH i barselsperioden. 
 

VE:  
Indskrivningen betyder, at der kun er børn til én Børnehaveklasse. Afventer derfor 
afklaring ift. situationen for de 2 bh.kl.ledere. Skal højst sandylig forflytte 2 lærere. 
Psykologen stopper,  
Udfordringer i et par klasser 
 

BUC:  
Fortsat sygemelding i administrationen betyder at ledelsen har ekstra opgaver. 1 
lærer sygemeldt i forlængelse af episode med udadreagerende elev. I den 
forbindelse kigges der på PLOV. 
TRIO arbejder med at styrke det formelle arbejde i MED samt tydeliggøre hvad der 
skal behandles hvor og hvordan.  
 

CFF:  
Intet. 
 

SB:  
Der skal aflægges årsberetning fra SB, så der er samlet op på årets arbejder, som 
formanden udarbejder tekst ud fra. 
Besluttet at Ledelsen skal undersøge muligheder for madordninger på skolerne og i 
den forbindelse ønskes det at VE får pilotprojekt hvis der kan findes en løsning. 
 

UU:  
2 medarbejdere virksomhedsoverdrages til Glostrup Kommune pr. 1. august. I 
praksis betyder det, at de fortsætter med deres hidtige opgaver her i kommunen men 
nu under Glostrup kommunes ansættelse og ledelse.  
Placeringen bliver i Ungeenheden under Jobcenteret. 

 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 
 

A. Forslag til mødekalender for skoleåret 2019/2020 (bilag udsendes) 
B. Evaluering af Medlemskurset på Frederiksdal 29. & 30. marts  
C. B. evaluering af generalforsamlingen 21. marts 
D. Er vi gearet til Fremtidens Fagforening? 

 



Referat: 

 
Ad A) Internat endnu ikke fastlagt men ønskes lagt i november. Ift KS møder så skal 
vi være obs på uge 41 og 6, da der traditionelt ligger klasseuger her. 
 
Ad B) Thomas finder mulighed for Frederiksdalkursus hurtigst muligt - Det ønskes 
undersøgt om vi kan rykke medlemskurset til september. Dette ville kunne gøre at vi 
får de nye med straks efter ansættelse. 
 
Stadig for få der benytter sig af den tilkøbte frokost. Fremadrettet er forslaget at vi 
fjerner 10 kuverter og så tilkøber ved evt. behov. 
Rigtigt gode oplevelser med oplægsholderne, men ønske om at vi får endnu flere 
medlemmer tilknyttet. 
Fint igen at være sammen med kreds 14. 
Aftalt at TR har en mere tydelig opgave med at reklamere og engagere for 
deltagelse. 
 
Ad C) Evaluering af GF - God debat og dialog. Som altid kunne det ønskes at flere 
deltog, men også en erkendelse af at det nok er som det er, da det er et meget 
formelt forum, og der er mange aktiviteter i gang i den samme periode. 
 
Ad D) Orientering fra formanden om DLF tiltaget. Herefter input fra KS til de  fire af 
underpunkterne ift. hvad de ser som væsentlige pointer for fremtidens fagforening. 
Lene melder tilbage til DLF omkring de foreløbige drøftelser 

 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Organisering af Glostrup Skole 
Organisationsændringer i Glostrup Kommune 
 
9. april afholdes der dialogmøde for forældrene 
 
På vores område betyder det at CFF lægges ind under CDS. Ift samlede ændringer i 
Glostrup kommune forventes det at der vil skulle afskediges 31 medarbejdere over 
en 3 årig periode. 
 

b. Næstformanden 

 
Aftalt at CDS og kredsen sammen giver kort oplæg / introduktion til UVMs beslutning 
om ændrede rammer for arbejdet med Fælles Mål. 9. april sker det på NO, 30. april 
på SK og SØ. Endnu ikke aftalt dato for VE. 

 

b. Kassereren  
Anders har nu fuldt overtaget opgaven fra Flemming og de sidste justeringer med 
overdragelse af bankgodkendelser er aftalt. 

 



c. MED  
GS MED får d. 9. april besøg af HU repræsentanterne Michael Jonassen og Gitte 
Lohse, som kommer med egne punkter de ønsker at drøfte. 
TAL tilbagemeldinger til HU under udarbejdelse pba. input fra arbejdsgruppen 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Der arbejdes på at synliggøre Sinaturs tilbud til DLF medlemmer. Vi melder ud så 
snart der foreligger konkret bud. 
Tilbagemeldingerne omkring ønsker fra pkt. D medbringes i arbejdet med 
kursusønsker. 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Se referat fra sidste møde. 
 

f. Fagdag  
Fortsat uklarhed om hvad er ligger af kompetence lokalt til at justere på fagdagene. 
Thomas og Lene har af Yasar og Michael fået besked om at der er stor lokal 
mulighed for at tilpasse til de ønsker og behov der er. Der bør ses på det 
pædagogiske udbytte af dagene samt belastningen af medarbejdere da det opleves 
at der er et misforhold i dette. 

 

g. Andre  
1. maj - HV og HØ deltager igen i år og har i lighed med foregående år arrangeret 
telt. I år dog ikke sammen med SL, men stadig et ”underviser-telt”. Plakat udsendes 
så snart talerne er på plads 

 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 9. maj 2019 

 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat:  
 
Morten Refskov har meldt ud at han opstiller til næstformandsposten til DLF’s 
kongres til efteråret. Dorthe Lange har meldt ud at hun genopstiller. 
 
Mødet slut kl.: 11.15 


