
 
 
 
 

Den  8. december 2016 
 

Referat af 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 13. oktober 2016  

 

 

 
Afbud: Anna  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Annemette 
 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  22.9.2016 (Thomas udsender) 

 

Referat:  

 
Venter til næste møde 
 

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. 
 
Forhold vedr. lejrskoler 
 
NO:  
Faglig klub har haft opfølgningsmøde i forhold til den tidligere fremsendte klage over 
ledelsen samt møde med ledelse, Lene og Michael. Nyt møde aftalt i uge 44. 
 
SK.:  
5 nye lærere ansat siden sommerferien. Hygge-weekend i kollegas sommerhus 
29.10. 
 
SØ: Der skal ansættes 2 nye pga fratrædelser 
 
VE:  
Drøftelse af vikaransvar ved det faste personales sygefravær. 



Der er ansat 2 nye lærere. 
Svar med handleplaner sendt til Arbejdstilsynet. 
 
BUC:  
Intet nyt 
 
SB: 
 

Referat:  
 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Evaluering af bilag 4. Opmærksomhedspunkter (bilag udleveres på mødet) 
B. Registrering af alle folkeskolelæreres undervisningstid mellem 27.10 og 9.12. 

C. Løntjek i uge 44, 45 og 46. 

 

Referat: 

 

a) Orientering om det forventede program for mødet 
 

b) Vi genoptager punktet når der er kommet form på projektet. Stort ønske om, at vi 
registrerer centralt på kredskontoret. Vi skal dog være opmærksomme på, om der er 
forskelle i forhold til det udvidede undervisningsbegreb. 
 

c) FU kommer rundt på skolerne som vi plejer - vi udmelder datoer snarest 
 
Ønske om at invitere Kirsten og Michael til et temamøde engang i mellem. 

 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  

 Orientering om det kommunale budget 

 Orientering om ansættelse af div. ledere 

 Gratis foredrag om Læringsstile 

 Orientering om tværkommunal fagdag 
 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  
Orientering om kvartalsregnskab 
 

c. MED  
Temadag for formænd og næstformænd i MED den 31. oktober 
Temadag for TR omkring digital ansættelse og sygefravær 16.november 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 Bæredygtighed 

 Temadag 24.1.2017 bliver ½ AMR og ½PUF 



e. Arbejdsmiljøudvalget  
Referat af møde 6.10. 

 

f. Andre  
Juleafslutning ?? 

 

Referat: 

a) Der er sat penge af til anlægsinvesteringer - herunder NO renovering. Til opstart 
er der sat 10 mio. af. 
Ungdomscentret er besluttet nedlagt og det betyder at 10’eren flyttes til 
Vestervangskolen. Øvrige funktioner er stadig ikke endeligt placeret. MED systemet 
inddrages i den videre proces.  
 
 Der er indstillet ny direktør til ansættelse pr. 1. dec. 
 
 Foreningen Ligeværd afholder arrangement med indholdet Læringsstile. Enighed 
om ikke at støtte økonomisk. 
 
Tværkommunal fagdag - Ikke en stor, men i stedet en kommunal med på tværs af 
kommuner i de små fag. Vi skal være opmærksomme på, at arrangementet ligger på 
en onsdag. Der kommer et skriv ud fredag til lærerne herom. 
 

b) Kvartalsregnskabet er udarbejdet - Der er tekniske ændringer som udelukkende 
rykker på poster i balancen. Dette har ingen praktisk betydning. 
 

c) Orientering om de kommende temadage i MED regi samt TR-temadag den 16.11. 
Husk at der er AMR kursusdag 26. oktober. 
 
d) HV undersøger kredsenes ydelser og økonomi på tværs. Vi melder tilbage når der 
ligger endelige tal. 

 
e) Arbejdsmiljøudvalget er kommet godt fra start - på næste møde vil man kigge på 
AT påbuddene og det arbejde der fremadrette ligger i det. i  
Søndervangskolen har haft besøg af arbejdstilsynet. Det havde fokus på klub og 
SFO områdets fysiske arbejdsmiljø. 
 
f) Juleafslutningen er lagt 1. dec.  - KS ønsker at mødet fastholdes, men at den 
sociale del flyttes til foråret. 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 10. – 11.11 - Internat  
Program for Internat  
 
Det er samme hus på Marielyst, som vi tidligere har lejet. Vi har opstart kl 10 på 1. 
dagen og forventer at afslutte kl. 14 på 2. dagen. 
 
Program for opholdet udsendes efter ferien. 
 
 
 
 



Oplæg til program for Internat 10. – 11. november 2016 
I. Indledning – historik omkring internater, temadage m.v. herunder TR/KS’s udfordringer  

 
I. Arbejdstid. På baggrund af Evaluering af bilag 4 og Det regionale Møde 1.11.2016 drøftes 

fremtidig strategi i forhold til en ny Fælles Forståelse. 

- 

- 

- 

II. Hvordan bruges Faglig klub og Lokal-MED i forhold til udfordringer. 

III. Rekruttering og fastholdelse af medlemmerne – hvordan forbliver vi et naturligt valg? 

IV. Kommunikation og brug af sociale medier 

V. EVT 

 

Referat: 
Kontaktlærere / klasselærer 

 
Yderligere input til prioritering af indhold kan fremsendes indtil torsdag efter 
efterårsferien 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat:  

 
Ønske om at vi tager registrering af tillagt UV op som pkt på kommende møde. Vil 
det være en ide at udarbejde vejledning til hvordan det skal håndteres. 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.20 


