
 
 
 
 

Den  27. juni 2019 
 
 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag 6. juni 2019 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud: Sarah,   

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  9. maj 2019 (* bilag er udsendt) 

 

Referat:  

 
Godkendt. 

 

 

Punkt 2:  Nyt fra Glostrup Skole (O) 

 

Referat:  
 
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne 
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet. 
 
Dialog om opgaveoversigter og tid på opgaver. 
Det er i dialogen at lærerne har mulighed for at spørge ind til tiden i opgaverne - 
herunder også de mindre opgaver. 
 

NO:  
Foreløbig er der ansat 5 nye lærere. 1 er gået på pension.  



Skemalægger og IT head har sagt op og der er samtaler i øjeblikket for at få 
genbesat stillingen. 
MED-udvalget har søgt puljen til nedbringelse af sygefravær. Ansøgningen er sendt 
direkte til direktionen 
 

SK:  
Der er ansat 5 af de 6 der mangler og der arbejdes på at få den sidste i mål 
Sidste skoledag opstod der bøvl fordi eleverne imod reglerne havde medbragt skum 
på trods af forbud. 
Efterfølgende gennemført møder med GS ledelse og forældre til elever ift 
afdelingsleders udmeldte aflysning af spørgetime for 9, kl. 
 

SØ:  
Der er ansat 2 nye lærere samt erstatning for bh.kl.leder der har sagt op 
I forhold til fagfordelingen er der opstået udfordring med at få dækket alle positioner 
og der er derfor ledelsesudmelding om at der skal planlægges med yderligere UV, 
hvilket bekymrer lærerne 
 

VE:  
Sammenlægning af 3. kl er på plads, da der er mere end 28 elever bliver der to 4. 
klasser. 
Der skal oprettes ekstra grp.ord. hvilket skal passes ind både lokalemæssigt og 
personalemæssigt. Særligt de lokalemæssige krav har udfordret. 
Der er ansat 2 nye lærere. 
GEjd har været på runde med skolens TRIO. Umiddelbart kan der ikke leveres en 
samlet løsning, en det vil forsøges at få lagt enkelte opgaver i løbende i GEjds drift. 

 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 
Retningslinjer for kredsenes minimumsbrug af DLF Insite 
Forslag til struktur for Glostrup Skole 

 

Referat:  
 
DLF insite - Foreningen har udsendt undersøgelse af foreningens samarbejder på 
DLF insite og ønsker i den forbindelse at kredsene understøtter dette yderligere. 
Tilbagemeldingen fra KS er at det er tungt at arbejde i og opleves som en ekstra 
arbejdsgang hver gang der skal arbejdes denne vej. Forslag om at der gennem 
etableres tiltag fra DLF til TR/AMR hvor der er direkte dialog om arbejdet med Insite. 
 
Forslag til ny skolestruktur fra samarbejdet mellem Venstre og Socialdemokratiet er 
udmeldt. 
Nye skoledistrikter, hvor der ses på delingen ved Hovedvejen og Ringvejen som 
naturlige skel v. fordeling. Det er ydermere meldt ud at der i boligpolitikken skal 
arbejdes på at understøtte en bedre fordeling / indskrivning ifm. klassedannelse. 
 
Ændringen af skoledistrikter løser intet når det fortsat er forældreønsker der 
prioriteres. 
Utydeligt hvad tanken er omkring linjerne i udskolingen. Ønsker man tydeligere 
prægning af linjer går det imod ønsket om årgangssamarbejder. 



Særlige løntillæg stritter selvfølgelig i forhold til kredsens lønpolitik 
 
Ledelse med beslutningskraft. Linjeledelse er indtænkt i stedet for den nuværende 
matrixorganisation. Kredsstyrelsen bakker op om en stærkere lokal 
ledelseskompetence 
 
Det er Kredsstyrelsens vurdering at både en Talentlinje og en Erhvervsrettet linje er 
skudt forkert - Der er ikke et fagligt funderet argument for at bede forældre til - og 
børn i 6. kl.om tage stilling til dette. 
Bekymring om den udmeldte forsatte klasseoptimering vil betyde at der skal fyldes 
op på denne linje 
 
Ejbyskolen - Lokaledeling har vi dårlige erfaringer med fra Broholm. 
 
Vi mangler en kapacitetsanalyse - SK oplever stor stigning i antal elever og mangler 
kapacitet. 
 
Aftalt at KS indkalder til Fælles faglig klub mandag d. 17. juni kl. 16 - 17 på SØ, Så 
medlemmerne har mulighed for at byde ind til GLF’s høringssvar 
 
 

Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  

  
Se ovenstående samt: 
 
Der er aftalt plan for modtagelse af nye medarbejdere med GS ledelse  
6. september er der intro på Glostrup kommune og derefter er der oplæg fra GS 
omkring Kompetencecenter og specialtilbud på Glostrup skole. 
Herudover aftalt at der skal være yderligere tiltag med input ift klasserumsledelse og 
kommunikation / skole-hjemsamarbejde. 
 
Kursus for TR i Glostrup kommune om sygesamtaler – pilotprojekt gennemføres 
onsdag d. 12. juni. Lene og Thomas deltager. 
 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
 

GS MED afholder møde 13. juni, hvor der samles op ift de lokale MED-udvalgs 
høringssvar på det udsendte forslag til ændret skolestruktur på GS. 
Tidspunktet kolliderer med de allerede planlagte møder i de lokale MED-udvalg, 
Derfor er det aftalt at Thomas forsøger at få skubbet mødet til slutningen af 
høringsperioden. 

 

 



d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
  
Der arbejdes i HV Kursusforum på at etablere kursustiltag for TR 
om sygesamtaler og for TR suppl. om TR’s rolle. 
 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 
Der er planlagt kommunal arbejdsmiljøtemadag 9. september.  
Indhold er håndtering af forandringer i arbejdslivet. Tilmeldingsinformation udsendes 
når programmet er helt på plads 
 

f. Fagdag 
 

NO har lavet mindre justeringer og går således fremad efter at der er 36 fagdage på 
skoleåret 
 

g. Andre  

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 25. juni 2019 Klokken 8 -10 

 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.10 


