
Den  11. juni 2019 
 
 

Referat af  

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 
Afbud:  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 4. april 2019 (* er udsendt 
tidligere) 
 

Referat:  
 
Godkendt. 

 

Punkt 2: Fagpolitiske temaer: 
A. Opfølgning på kredsformandskonference om arbejdstid. 
B. Godkendelse af mødekalender for 2019/2020 
C. Forslag til ønsker til Glostrup Kommunes budget 2020. 
D. Folketingsvalg 

 
 

Referat: 

 

Ad A) Lene og Thomas har deltaget i Arbejdstidskonference der havde fokus på de 
lokale erfaringer med lærernes arbejdsforhold og de diskussioner der er i denne 
sammenhæng. 
Herudover orientering om arbejdet med periodeforhandlingerne. 

 

Ad B) KS planlægger med Internat 13. - 14. november 2019, Medlemskursus 17. - 
18. april. 

 



Ad C) Da der allerede er meldt besparelser ud ift det kommunale budget er det 
besluttet´, at tendensnotat for 2020 kun sendes til information og drøftelse i HU og 
dermed ikke til de lokale MED udvalg.  
 
Medarbejdersiden peger på at der afsættes pulje / særlig tildeling til 
medarbejdergrupper der ligger lavt i forhold til omkringliggende kommuners 
lønniveau. 
 

AD D) DLF har udsendt materialer, der kan anvendes i forbindelse med den 
igangværende valgkamp. 

 

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. 
 
Skolerunde på hvor langt man er med fagfordeling/arbejdsfordeling, - herunder 
dialogen med TR. 
 

NO:  
Der gennemføres ansættelsessamtaler i øjeblikket og det ser ud til at det lykkedes at 
finde de faglærere, der er behov for - herunder særligt til musik. 
Skolen har 3 deltidssygemeldinger. 
TAL undersøgelsen er der endnu ikke fuldt op på, men det forventes, at ledelsen 
tager opgaven på sig i gennem MED. 
Der har endnu ikke været initieret dialog om  
 

SK.:  
Der er fuld gang i fagfordelingen - 3 af 5 ledige stillinger er besat og de sidste 2 er 
ved at blive fundet. Skolens fagfordelingsudvalg er i gang og der forventes ikke, at 
der er store udfordringer i at få løst fordelingen. 
Samarbejdet mellem de forskellige afdelinger knaser lidt og skolen har søgt støtte 
hos SPARK. Denne er ikke i mødekommet. I stedet søger man hjælp fra Skolens 
egen proceskonsulent. 
De kommende 7 kl. ser ud til igen at blive meget store med 27/28 elever, hvilket 
bekymrer, da erfaringer viser, at det er svært at få nye 7.kl. med mange elever til at 
hænge sammen rent socialt 
 

SØ:  
Der er valgt suppleant til MED, da både TR og TR suppleant er på barsel samtidigt. 
Nuværende 7 kl. giver store udfordringer, for der er mange børn der kommer i 
klemme og skal have hjælp og støtte, samtidig med at der så ikke er resurser til at 
skabe faglig udvikling. 
1 lærer langtidssygemeldt pga stress. 
Bh.kl.leder har opsagt sin stilling. 
Der har været dialog om timebudget mellem ledelse og TR. Opgavebeskrivelser er 
fortsat ikke helt på plads. 
Opgavefordeling er ved at falde på plads 
 
 
 



VE:  
Bh.kl. leder opsagt, da VE kun har 1 Bh.klasse i det kommende år. 
Fagfordelingen ser ud til at komme blive vanskelig, da der er mange huller i. 
Der er god vilje til dialog om timebudgettet og tingene skrider fornuftigt frem. 
 

BUC:  
Der er 1 lærer langtidssygemeldt. 
 

CDSF:  
Centret udvides og i den forbindelse skal vi skabe et overblik over hvilke faggrupper 
der er i centret. Når dette overblik er skabt indkaldes der til valg  
 

SB:  
GEjd var inviteret til at tale om samarbejdet med Glostrup Skole og fremtidige tanker. 
 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Møder med KS-formænd og Pædagogisk ansvarlig i kredsene 20.6. kl. 10 – 13. 
Orientering om vedtagelse af Folkeskoleloven 
 
Charlotte deltager fra K10 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED 
Orientering om ny Centerstruktur  
Opfølgning på TAL-handleplaner 
 
I forhold til Centerstruktur - se referatets pkt. 2 
 
Opfølgning på TAL handleplanerne. Undrer HU at de områder der ikke har været 
berørt af organisationsændringerne ikke har meldt tilbage med handleplaner. 
 
Arbejdsgrp. Under GS MED ser på tiltag i forhold til arbejdet med forebyggelse og 
håndtering af Vold, trusler, mobning og chikane, samt medarbejdere der kommer i 
situationer med magtanvendelser. 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
 
Kursusforum har møde d. 21. maj. -  Der arbejdes på at lave kursustilbud for TR-
suppl. Og TR (TRs rolle og Sygesamtaler) 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

 



f. Fagdag 
9. klasse - Burde se på hvilke fagdage der ligger i de sidste måneder. Det burde 
være UU timer. 
PÅ tværs af matriklerne er der behov for at udveksle erfaringer der kan løfte 
kvaliteten meget store forskelle på oplevelsen af mening og faglig kvalitet i fagdags 
strukturen. 
 
Det er en oplevelse at arbejdet med strukturen er for stort til at de enkelte matrikler 
orker at se på justeringer der kan give bedre mening og større kvalitet. 

 

g. Andre  

 
Sidste KS møde kan støde ind i at nogle har en fagdag liggende her. Vigtigt at alle 
ser på dette og laver aftale lokalt. 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 6.6.2019 

 

Referat:  
Skolestruktur. 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 
Intet. 
 

 
Mødet slut kl.: 11.15 


