
 
 
 
 

Den  14. marts 2017 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 1. december 2016  

 

 

 
Afbud: Anna, Bendt  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Annemette 
 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 13. 10. 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. 
 
NO:  
Har fortsat mange sygemeldinger.  
En lærer er blevet afskediget.  
Arbejdsmiljøet opleves som værende meget presset og der er udtrykt bekymring for 
udbyttet af arbejdet med AT’s påbud. 
Ledelsen har holdt et forældremøde alene - uden deltagelse af klassens lærere. 
 
SK.:  
Der er afholdt ansættelsessamtaler og en lærer ansat. 
Borgmestermøde er gennemført med deltagelse af kommunaldirektør, Michael 
Ingelhardt, den lokale skoleledelse og 4 lærere. Mødet indkaldt med fokus på de 
gode historier fra skolen. 
 



SØ:  
SPARK skal ind og sparre med Ledelse/TR/AMR – undren over, at det sker mens 
TR + AMR begge er på barsel. 
Det er blevet aktuelt at overveje, om der skal etableres en pårørendeliste til alle 
personaler. Dette vil blive løftet som forslag til GS MED. 
Der skal arbejdes på at få lavet en tydeligere struktur for hvem, der har ansvar ved 
Alarmer på skolen, når ledelsen og administration er væk. 
 
VE:  
Mange personaler er pressede og der er 3 langtidssygemeldinger i 
gruppeordningerne. Der er ny organisering undervejs på netop gruppeordningerne 
og specialklasser. 
 
BUC:  
Intet nyt. 
 
PPR:  
Orientering om organisationsændring -GS har fået ny leder, som kommer fra stilling 
som leder i PPR - internt i kommunen. 
PPR nedlægges som vi kender det i dag og opgaverne løses i stedet i ny 
organisering af Center for Familie og Forebyggelse. Det bør afklares om, hvordan 
blandt andet indstillinger af elever håndteres fremover. 
 
SB:  
Tilsynsopgave på skolerne, Vinterferie i uge 7/8, kommunale mål. 
 

Referat:  

 
Orientering fra SB. 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Opfølgning på Internatet (bilag) 

 

Referat:  
Bilaget som understøtter dialogen mellem leder og lærer kan godt kvalificeres.(Se 
evt. rundt i andre kredse.) 
 
OBS på arbejdstiden i forberedelsesuger som en samlet pulje/brug af fleks vil 
kvalificere arbejdet i disse dage. 
 
Hvis og når vi lander en evt. ny fælles forståelse, så er det vigtigt, at den bredes ud 
ved en skolerunde. 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Kredsformandsmøde 5.12. om bl.a. Kommunalvalg og kommunikation omkring 
konfliktkontingent efter 1.8.2017 
 



b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
TAL- sammen undersøgelsen 
Sygefraværsindsatsen 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Temadag i Brønden 24.1.2017. 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Møde 15.12.2016 kl. 8 – 9.30. 
 

f. Andre  

 

Referat: 

 

Ad. A) - Vi har allerede i samarbejde med BUPL planlagt et lokalt valgmøde. SB er 
orienteret og der fremsendes en formel forespørgsel til SB og bestyrelser i 
daginstitutioner.  
 
Tænketank til arbejdet med Fleksibel skole er ved at komme på plads. Der kommer 
en tilbagemelding den 7. 12. om, hvem der sidder i gruppen. 
 
Man skal være OBS på mødetiden i TRIO, specielt på de anderledes skoledage. 
 
Ad, B) - Løntjek har vist en generel fejl omkring ulempetillægget. Dette er afklaret 
med økonomiadministrationen og fejlen rettes med tilbagevirkende kraft fra august 
2016. Dette er sket med lønsedlen for denne måned. 
 
Enkelt fejl ved flere lærere er vi i dialog med skolens administration om og de 
forventes rettet med næste lønkørsel. 
 
Ad. C - TAL-undersøgelse gennemføres i januar februar. HU har tilført et ekstra 
spørgsmål til den enkelte medarbejder som skal belyse hvordan der er arbejdet med 
temaer siden sidste undersøgelse.GS MED har aftalt et fælles MED møde for 
området 19. januar kl. 14.10 - Her fremlægges proces for arbejdet med 
undersøgelsen. 
HU’s årsplan vedtages 5. december. De lokale MED-udvalg skal indrette deres 
mødeplan efter denne. 
 
Obs på at NO og VE skal synliggøre deres MED-arbejde i den fælles mappe på 
drevet (MED organisationen). 

 
Ad D.Temadag i Brønden - Vigtigt at synliggøre arrangementet for ledelsen - 
Indholdet skærpet og målrettet så det er meget relevant for ledelse og TR/AMR 
teamets samarbejde og udfordringer. Dagsorden er udsendt, med tilmeldingsfrist 
20.12. 
 



KS møde d. 9.2. rykkes til d. 16.2 fra 10-14. 
 

Punkt 5:  Punkter til næste møde 

 

Referat:  
 
Møde med ledelse 5. januar placeres før eller efter KS mødet. Forlænges evt. 

 

Punkt 6:  Eventuelt 
Grundet kredsformandsmøde den 9.2. skal KS-mødet flyttes. 
Forslag 16.2. kl 9.30 – 11.20. 
 

Referat:  

 
Vedtaget. 

 

 

 
Mødet slut kl.: 10:50 


