
 
 
 
 

Den  14. marts 2017 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 5. januar 2017  

 

 

 
Afbud: Anna, Bendt  

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Annemette 

 

Kontaktpersoner: Anne 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  1. 12. 2016 (*) 

 

Referat:  

 
Godkendt med rettelse omkring tidspunkt for torsdag den 16.2. starter mødet kl. 9:30 

 

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:  
Der er gennemført skemaændringer og opgavebeskrivelser uden varsel, hvilket 
selvfølgelig har givet en del forvirring.  
Besøg af AT den 6.1. hvor 12 lærere skal interviewes i forbindelse med udmøntning 
af handleplanerne. 
 
SK.:  
En opsigelse og en pensionering. Der er ansat 1 ny. 
Mellemtrins afdelingen har haft indbrud med omfattende hærværk. Problemer med 
allarmen er prompte rettet. 
 
¨ 
 



SØ:  
En langtidssygemelding har givet opmærksomhed på hvordan skolen fastholder 
kontakten til sygemeldte personaler. 
Der er planlagt MUS samtaler med hele lærerpersonalet i perioden fra januar og 
frem til vinterferien.  
 
VE:  
Personalerokade i specialklasser og gruppeordningerne er gennemført. De nye 
teams har haft mulighed for at mødes og etablere nye samarbejdsgrundlag samt 
forberede de nye opgaver. Tilfredshed med den proces, som er gennemført, men 
måske kunne beslutningen om rokade med fordel være truffet tidligere. 
 
BUC:  
Håndtering af personalesag har givet anledning til opmærksomhed i forhold til 
processen. 
 
SB: 
Trivselsstrategi sat på dagsordenen, specielt omkring mobning. 
Der er afsendt høringssvar i forhold til de reviderede kommunale mål for 
folkeskolereformen – Ønske om procentsatser fra SB, men ikke politisk opbakning til 
dette. Spørgeskemaundersøgelse om vinterferiens placering gennemført. Stor 
opbakning til at det fortsat er uge 8.  

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Fleksibel Skole 
B. DLF’s arbejdsmiljøpolitik 
C. Samarbejde med Team Arbejdsliv omkring arbejdet med AT-påbuddene 

(Bilag eftersendes efter jul) 
D. EXIT UCIG 

 

Referat: 

 

A) Der er nedsat tænketank bestående af 16 personer inddelt i 4 grupper. Hver 
gruppe arrangerer et skolebesøg som alle grupperne kan deltage i. Pointeret at det 
ikke er selvstyrende team som man ønsker. 
Ligeledes pointeret, at det er ledelsen som beslutter evt. model, samt at der skal 
gennemføres pilotprojekter inden det evt. rulles videre ud i organisationen. 
Det opleves, at pædagogvinklen kommer til at fylde for meget i forhold til, hvor stor 
del den har i hverdagen. 
Evt. ekstraordinært KS-møde torsdag den 2.2. kl. 8 – 9.30 hvis Charlotte, Annemette 
og Anders N. synes der er behov for dette. 
 

B) Arbejdsmiljøpolitik udarbejdet af hovedstyrelsen, som vi skal forholde os til. Der er 
udmeldt 5 pejlemærker: Punktet behandles på det kommende møde i 
arbejdsmiljøgruppen d. 19. januar. 

 

C) - Må ikke blive varm luft i et ringbind og vigtigt, at det ikke sættes op som om, at 
struktur kan løse alle udfordringer. 



- Væsentligt at der afsættes de nødvendige resurser til de teams som indgår i 
arbejdet - skal være tydeligt for de som vælger at indgå, at opgaven er prioriteret. 
- Vil være godt at få implementeret det store arbejde, som er lavet i handleplanerne 
for AT påbud. I den sammenhæng er der tillid til, at Team Arbejdslivs konsulenter 
kan bidrage. 
- Det vil være godt hvis ledelse og team knyttes tydeligere sammen 
- Mange opgaver er uklare - det stresser og det vil være godt hvis dette arbejde kan 
understøtte at vi får tydeliggjort opgaver. 
- Afgørende at den enkelte lærer ikke står alene med udfordringer og derfor godt, 
hvis vi får en stringent beskrivelse af hvem og hvordan. 
- Projektets konklusioner vil kunne understøtte, at der fremadrettet prioriteres rette tid 
/ resurser til de enkelte opgaver. 
- Den problemstilling som projektet skal afhjælpe er symptom på de store 
udfordringer som inklusionsdagsordnen og folkeskolereformen har skabt, Vigtigt at 
dette også kommer frem. 
- Det er vigtigt at der sættes ekstratid af til de teams der deltager og at tiden til dette 
kommer udefra og ikke skal financierens af skolen selv. 
- Ville være fint hvis det kunne erstatte FF-teamarbejdet, og ellers vente til skoleåret 
2018/2019 hvor A.P. Møllerprojektet omkring FF-team er afsluttet. 
- Kunne med fordel tænkes ind i APV-arbejdet i efteråret 2017 
- Vigtigt at lærerne ikke føler de får endnu en ekstra opgave inden for den knappe tid 
de har til rådighed. 
- Fint hvis Team Arbejdsliv kunne komme ud i MED - evt skolevis -  og fortælle om 
projektet, da teamsamarbejdet fungerer forskelligt på de 4 skoleafdelinger. 
 
D) Orientering om den tilrettelagte proces. Skal behandles politisk i BSU sidst i 
januar måned 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Plan for rekruttering af skoleleder til Glostrup Skole 
 
Stillingsprofil skal udarbejdes mandag den 9.. januar. Rekrutteringsbureau er 
inddraget og faciliteter processen. Stillingen slås op 10.1. og deadline for 
ansøgninger er 27.1.  
1. feb. 1. samtale 
7. feb. 2. samtale 
Herefter indhentes referencer og ny leder ansættes efterfølgende. 
 
Konverteringen mellem det kommunale løntrin og statslige skaltrin betyder en 
gunstig mulighed ved pensionering for tjenestemænd i den lukkede gruppe vil være 
gældende frem til 30. september. Formanden har informeret direkte til de 
medlemmer, som kan gøre brug af denne mulighed. 
 
K 10 vil igen arrangere kommunalt valgmøde i samarbejde med BUPL, SB og 
forældrebestyrelser i dagtilbuddene. 
 
FU og Ledelse har haft møde. 



Fokus i drøftelserne var på Fælles forståelse. BUPL har ønsket et møde med os og 
ledelsen om evt. mulighed for at lave en Fælles Forståelse. Thomas og Lene 
deltager i møde den 10.1. 
Herudover blev PSC og inklusionsudfordringerne samt økonomien i dette vendt. 
 
Politisk oplæg at der planlægges ekstra børnehaveklasse 2017/2018 oprettes på 
Søndervang - Dette medfører at flest forældre får deres ønsker opfyldt. Skal 
besluttes i KB den 17.1. 
 
Lene har holdt kaffemøde med formand for BSU og blandet andet blev 
kommunikation mellem skole og hjem drøftet. En gammel tradition omkring forældre-
lærerkursus ville med fordel kunne tages op igen for at mindske misforståelser i 
kommunikationen. 

 

b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
TRIO’en skal være OBS på TAL Sammen undersøgelsen, som foregår mellem 24.1. 
og 12.2. Forinden skal man i MED drøfte, hvem man mener er nærmeste 
leder/øverste leder og melde det ud til medarbejderne. 
 
Orientering fra Næstformanden - herunder det planlagte Fælles MED-møde d. 6. 
februar kl. 14.10-15.30. Indholdet er TAL undersøgelsen, Fleksibel skole og gensidig 
orientering. 
 
OBS på vigtighed af, at Arbejdsskader anmeldes omgående, da de ellers ikke kan 
samles op i MED. 
 
Plan om at lokal- MED inviteres til møde enten 2.2 eller 9.3. hvor der bydes ind til et 
fælles GS akut beredskab. Den 2.2. er ikke en mulighed pga. ekstraordinært KS 
møde. den 9.3. er heller ikke hensigtsmæssig, da det ligger i KS-frikøbet. 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Stor deltagelse til Arbejdsmiljøtemadagen 24. januar. 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  
Møde 19.1. 

 

f. Andre  

 

 

Referat: 

 

 

Punkt 5:  Punkter til næste møde16. februar kl. 9.30  - 14. Fra kl. 12 – 14 er 

mødet sammen med skolelederne. 
 
Fælles Forståelse 2017/2018 



 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat:  

 
Være OBS på Introduktion til Hersted Høje 24.1 ligger når der er FF-team. Lene 
skriver til Michael, om det ikke kan konverteres til FF-team, så tilbuddet som en del 
af Åben skole kan tilbydes specielt nyansatte lærere. 
 

 

 
Mødet slut kl.:11.20 


