
 
 
 
 

Den  4. maj 2017 
 

REFERAT AF 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den 16. marts 2017 kl. 7:50 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 

 

 

 
Afbud: Anne 

 

Referent: Thomas  

 

Mødeleder: Annemette 
 

Kontaktpersoner: 

 
Punkter med bilag er markeret med * 
 

 

DAGSORDEN: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet  16.2.2017 

 

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: - Ansættelsessamtaler kolliderer med kredsens GF - Dette tages op igen. 
       - TR og suppleant. deltager i år i fagfordelingsprocessen (vedtaget i MED). OBS 
på fortsætterhold. LÆS 1 + LÆS 2 bliver kun én klasse fra skoleåret 2018/2019. 
 
SK.: - 1 ny lærer ansat. Stor ros til beredskabsplanen. 
 
SØ:  - AMR er tilbage fra barsel. Der kigges på organiseringen af fagfordelingen. 
 
VE:  - 3 opsigelser, heraf én på pension. Der er rokeret rundt i forhold til at få 
fagdækning til at gå op. 
Der har været en sag om forældreopslag på facebook, som hænger team og skole 
ud. 
 
BUC: Intet nyt 



PPR: Intet nyt 
SB: Intet nyt 
 

Referat:  
 

 

Punkt 3: Fagpolitiske temaer: 

 
A. Generalforsamling. Praktisk afklaring, skriftlig beretning, regnskab og budget 

m.v. 
B. Fælles Forståelse (bilag udsendt til sidste møde) 
 

 

 

Referat: 

A) Ann Rytter er Kredsstyrelsens forslag til dirigent. Den skriftlige beretning er klar til 
udsendelse. 
Input til den mundtlige beretning. 
Fremover skal vi overveje at være mere støttende i forhold til nye TR og orientering 
om praksis vedr. GF 
Drøftelse af økonomien - og forslag om kontingentstigning/medlemskursus hvert 2. 
år. 
Ønske om at vi også efter GF kommer ud og kommunikerer omkring en evt. 
kontingentstigning/konfliktkontingent. 
  
Kasseren gennemgik regnskab og budget og kredsstyrelsen godkendte og  
underskrev herefter regnskaberne. 

  

B) Fælles forståelse - Ændringerne ligger i at den er blevet mindre teksttung. I 
forhold til bilaget om Flekstid er der aftalt justeringer i forhold til forberedelsesdage 
omkring sommerferien og indført en pulje på 10 timer for at få tiden til at gå op. 
Alternativt var 21.12. og 2.1. arbejdsdage. 
 
Bilaget om arbejdstiden -  2017/18 her regnes med 208 dage - De 8 dage er 
forberedelsesdage med en pulje på 64 timer (8 dage m. 8 timer) 
Hertil puljen med de ekstra 10 timer som skolen kan placere med et varsel på 14 
dage. 
 
10 timers puljen er beskrevet i Fleksbilaget - det bør også indføjes i beskrivelsen af 
arbejdstiden. 

 

  
Punkt 4:  Meddelelser: 

 

a. formanden  
Orientering om kredsformandskonference 
Orientering om møde med ledelsen 
Orientering om Fleksibel Skole 
Forslag om at flytte mødetidspunkt i skoleåret 2017/2018 til torsdag kl. 12 – 15:30 

 



b. Næstformanden 

 

b. Kassereren  

 

c. MED  
TAL Sammen  
Møde med ØU og HU 
TRIO-dag 26.4. 
Fleksibel Skole 

 

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
Kursusfora – tilbagemelding om ønsker 

 

e. Arbejdsmiljøudvalget  

 

f. Andre  
Tilmeldinger til Medlemskursus – senest 7. april. 

 

Referat: 
Ad a) Kredsformandskonference med fokus på OK18 - Det er et stort ønske at der 
kommer tiltag omkring arbejdstiden. 
 
Der kommer et centralt tiltag omkring OK18 som der skal arbejdes med lokalt - Her i 
Glostrup falder det sammen med vores medlemskursus, hvor det bliver en del af 
programmet. 
 
Der er balance i behovet for stillinger. Lokalt på VE er der dog et par stillinger i 
overskud, men dette løses af naturlig afgang, samt 2 opsigelser pr. 31.3. Disse 
læses ved vikarer og omlægninger i fagfordelingen indtil sommerferien. 
 
Drøftelse af hvilken overenskomst parallelholdene hører under. Er endt som en 
overtallig børnehaveklasseleder i næste skoleår. 
 
Exit UCIG - Orientering om forløbet. 
 
Forslag om nyt tidspunkt for KS-møder - Besluttet at vi fastholder morgenmøderne 
om torsdagen. Der laves en mødeplan til det kommende KS-møde. 
 
Ad c) Vedr. TAL: Orientering om de udmeldte resultater og behandlingen af disse 
centralt og lokalt. OBS på spørgsmålet om lokal ledelse. Ønske om mere tid til at 
lave handleplanerne lokalt så man har mulighed for at inddrage baglandet. 
 
TRIO kursus organiseret af HU d. 26. april. Det forventes at alle TRIO deltager. 
Utilfredshed nogle steder om inddragelsen og tilbagemeldingen i MED til 
Styregruppen. 
 
Ad d) 
Føler på interesse i kurser omkring MED-arbejdet i praksis samt TRs rolle 

 

 



Punkt 5:  Punkter til næste møde 20.4.2017 
Mødekalender for skoleåret 2017/2018 
 

Referat: 

 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Referat: 

 

 

 
Mødet slut kl.:11.15 


