
 
 

Den  27. september 2016 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 18. august kl. 2016  

 

 

 
Afbud: Annemette  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Lene 

 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 22.6.2016  

 

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. 

 Opgaveoversigter 

 MeeBook-superbrugere 

 Afgangsprøver/Censur 

 Nedsat tid 

 Vilkår for TR/Supl./AMR 

 Andet Tilstedeværelse - skemalægning 
 

Referat:  
Vi er i gang med at se på opgaveoversigterne og UV tiden - stadig ikke helt overblik, 
men kan se, at fordelingen af UV-opgaverne er fordelt mere retfærdigt end tidligere 
år. Der skal kigges på nogle områder fælles på GSK (Aldersfordeling, bh.kl.ledere, 
uddannelse m.v.) 
 
Tilstedeværelsestiden er ikke på plads alle steder - og det er uklart, hvad der er 
gældende for den enkelte medarbejder. 
 



NO: 

 Flytning af arbejdsstationer har givet uro. 

 Drøfter håndtering af ansættelsesprocedurer i forbindelse med de 
igangværende opslag på lærerstillinger.  

 
SK.: 

 Lærerne har sat pris på at der har været bedre mulighed for den langsigtede 
planlægning. Det har betydet at lærerne ikke har følt sig bagud fra årets start. 

 Der er ansat 4 nye kollegaer på SK. 

 Artikel i Folkebladet med borgmesteren har affødt reaktion og personalet har 
lavet et brev til borgmesteren der redegør for deres forundring over artiklen. 

 På bagrund af MED uddannelsen har man drøftet mulighederne for at afholde 
møder med TR-baglandet. Ledelsen har planlagt 8 lærermøder i løbet af året, 
hvor ½-delen kan bruges til baglandsmøder.  

 Opgaven med rengøring  af køleskabe og skabe i Madkundskab er nu 
overgået til faglærerne. 

 Samarbejdet med GEJD er kompliceret af, at medarbejderne har forskellige 
ledere. Fx kunne der ikke sættes flag op på bh.klassernes 1. skoledag 

 Elevplaner - hvordan skal uddannelsesparathedserklæringerne i 8 kl. 
vægtes/ses i forhold til elevplaner. Har SB udmelding på dette? 

 
 
SØ: 

 Ansat 3 nye kollegaer og TR har haft møder med de nye kollegaer 

 Vi skal være opmærksomme på den byrde som nye medarbejdere pålægges. 
Skoleledelsen skal være tættere på de nye kollegaer og hurtigere kunne sætte 
ind, hvis de får klarhede over om der er behov for at støtte eller justere i 
opgaven i de første 3 måneder.. 

 Der er planlagt med en forældrearrangement den 30. marts i forbindelse med 
en fælles emneuge, og der er derfor rykket både undervisningstid og 
tilstedeværelsestid (15.30 – 19). Skoledag og tilstedeværelsestis kortes derfor 
også af på et andet tidspunkt.. 

 Pausevagternes fordeling er under lup - herunder vægtning af spisevagter på 
mellemtrin / indskolingen. 

 Uddannelsen for de faglige vejledere ser ud til at kunne give stort pres på 
forberedelsesmulighederne for dem. 

 
 
VE:  

 Det har været forskelligt hvor mange aktiviteter lærerne har skullet deltage i i 
forberedelsesugerne, så nogle har oplevet klart bedre muligheder for at 
forberede sig mens andre har været pressede på forberedelsen / 
planlægningen. 

 TR har holdt møde med de nyansatte lærere 

 Skemalægningen er ikke endeligt på plads og der er fortsat udfordringer i 
forhold til at få lokalefordelingen til at gå op 

 
 
 



BUC: 

 7 nye kollegaer ansat siden foråret - meget stor del af det samlede personale, 
men det er gennemført både godt og roligt 

 Stort pres på Ungeskolen i øjeblikket og derfor er der udlånt medarbejder fra 
Børneskolen til Ungeskolen 

 
SB:  

 Der har været afholdt ekstraordinært møde - indholdet var udfærdigelse af 
udtalelse til det udarbejdede forslag til kommunale mål for folkeskolen. 

 På det kommende møde skal der gennemføres valg af formand for SB 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Kongres 
B. Kredsformandsmøde om arbejdstid 
C. Kommunalt budget – TR’erne som er næstformænd i MED skal huske 1. 

budgetorienteringsmøde i Fritidscenteret 19.8. kl. 8 – 9. 

 

Referat:  
Ad A. Deltagelsen i kongressen - obs. på at melde ind til Connie i forhold til 
frokostbestilling og til Lene i forhold til hvor mange timer der skal sættes vikar på. 
Kredsstyrelsen tager deltagelse i eksempelvis kongresser op på kommende KS 
internat. 
 
Ad. B. Orientering om Kredsformandsmøde 11.8.2016 omkring arbejdstid og bilag 4. 
I efteråret vil der være regionale møder mellem KL og DLF omkring evaluering af 
bilag 4.  
 
Ad C. Det kommunale budget - Budgetorientering fredag d. 18.8. kl. 8.00. 
Formanden orienterede om hvilke områder der forventeligt er i spil. MED skal være 
OBS på høringsperioden. 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Ansættelse af ny direktør 
Intromøde for nye medarbejdere 
Interview med borgmesteren i Folkebladet 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
Opsamling på ny MED-struktur (Årshjul, kommunale mål og platform) 
Obs på at vi på GS MED får drøftet den enkelte matrikels deltagelse/repræsentation i 
forummet. 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 



 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
 

f. Andre  
Internat 10. – 11.11.2016 

 

Referat: 
Der skal ansættes ny direktør for vores område og som medarbejderrepræsentant i 
HU, har Lene fået plads i ansættelsesudvalget. 
 
Der har været afholdt kommunal introdag for nye lærere. Vigtigt at både ledere og 
TR minder om dette, så alle nye dukker op til disse arrangementer. 
 
Skolens eget introarrangement er under planlægning og de lokale MED inddrages i 
forhold til at målrette indholdet. 
 
AD D)  
I HV drøfter vi bæredygtigheden i kredsene og kvaliteten i medlemshåndteringen 
 
Opfordring til at vi gennemfører besøgsrunde på skolerne så vi får hilst på de nye 
kollegaer 
 
AD E) Ønske om at AMR udvalget genoptager en møderække på 4 årlige møder. 
Der ligger opgaver - trivselsundersøgelse, planlægning af APV (efteråret 2017) 
registrering og tilbagemeldinger om vold og trusler samt håndteringen af anmeldelser 
/ redegørelse for ikke at anmelde. MED sørger for at sætte dette på dagsordenen. 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 22.9. afholdes kl. 10 – 14.15 
Sidste halvdel af mødet holdes med lederforum i Fritidscenteret 12.15 – 14.15 
 

Referat: 
Kredsstyrelsens forslag til det videre arbejde med Læringsportaler 
IT investeringerne - primært til genanskaffelser - BOYD betydning - Drift 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 
Ønske om skolerunde omkring opgaveoversigter og TRIO 
Mødeplan genudsendes 
Kommunikation – pkt. på Internat 
Hvad sker der med besættelse af skolelederstillingen? 
 
Mødet slut kl.:11.00 


