Den 5. november 2019

Referart af ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag 15. august 2019

Afbud: Anna og Bent (Begge på barsel)
Referent: Thomas
Mødeleder: Lene
Kontaktpersoner: Sarah
Punkter med bilag er markeret med *

DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet
Referat:
Referatet fra sidst er godkendt.

Punkt 2: Nyt fra Glostrup kommunes Skoler (O)
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet:
Modtagelse af nye lærere – hvordan har starten været.
TRIO-gennemgang
NO:
Fin start, 5 nye lærere, svampesagen på Broholm er der taget fat om, dog fundet
svamp et andet sted på skolen, lugtgener spec. fra toiletter.
SK:
1 deltidssygemeldt lærer grundet arbejdsskade, udfordringer med at lærere i
indskolingen skal bruge guidet reading. En elev med nøddeallergi giver nogle
udfordringer for personalet.

SØ:
4 nye lærere + et opslag på en barselsorlov. Ny funktion på Katamaranen. 1 klasse
har fået nye møbler, bogudleveringsproblemer.
VE:
Fin start med god stemning og rigelig med tid i uge 32, 6 nye lærere + 1 vikar for
langtidssyg. Utæthed på tag i administrationsbygningen, og problemer med luft i
arbejdsrummene. Eleverne i specialklasserne er fagligt meget dårligere end tidligere.
BUC:
Rolig opstart. Har afholdt 1 MED-møde.
CBUF:
Intet nyt.
SB:
Intet nyt.
Referat:
Punkt 3: Fagpolitiske temaer:
A. Orientering om tidsplan for drøftelse af skolestrukturændringerne,
herunder de ændrede ledelsesændringer
B. Mødeplan for KS-arbejdet, herunder tidspunkt for internatet
C. Ny Start
Referat:
Ad A. Tidsplanen er godkendt i BSU og det første der skal vedtages er en ny
ledelsesstruktur
Ad B. Ændringerne vedtaget.
Ad C. Bliver et punkt på kongressen.
Punkt 4:

Meddelelser:

a. formanden
b. Næstformanden
b. Kassereren
c. MED
Husk der er Fælles-MED 14.11.
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
e. Arbejdsmiljøudvalget

f. Fagdag – A.P. Møller-projekt, herunder coaching
OBS på tavshedsregler omkring coaching.
g. Andre
Referat:

Punkt 5: Punkter til næste møde 19.9.
Kongressens dagsorden, herunder valg til formand/næstformand
Referat:

Punkt 6:

Eventuelt

Referat:

Mødet slut kl.: 11.15

