Den 5. november 2019

Referat af ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag 19.9.2019

Afbud: Anna, Bendt
Referent: Thomas
Mødeleder: Lene
Kontaktpersoner: Sarah
Punkter med bilag er markeret med *
DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 15.8.2019 (Thomas udsender
bilaget)
Referat:
Referatet godkendes på næste møde.
Punkt 2: Nyt fra Glostrups Skoler (O)
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet.
NO:
1 opsigelse
Oplever stabilitet omkring ny ledelsesstruktur.
2 langtidssygemeldte pga stress.
Handleplanerne til TAL er ved at være færdige – det har været en god proces.
SK:
Har haft besøg af GEjd mhp kapacitetsanalyse samt vedligeholdelsesplan. Skolen er
overrasket over, at forholdene lod til at komme bag på GEjd på trods af, at skolen i
tidligere sammenhænge har dokumenteret dette. Der er ansat en lærer pr. 1.10.

SØ:
Skolen har kig på opgaveregistreringer ift UV opgaver.
Ønsker fra medarbejderne, at forhold omkring krav til års-, elev og ugeplaner for de
enkelte fag og klassetrin drøftes.
VE:
Har haft besøg af GEjd mhp kapacitetsanalyse.
1 opsigelse og 1 ansat. Vær opmærksom på at der skal være opslag til ansættelser i
alle stillinger.
Drøftelser omkring deltidsansattes mødedeltagelse.
BUC:
2 delvist sygemeldte tilbage på fuld tid.
Implementering af Flextidsordning giver anledning til spørgsmål og overvejelser i
forhold til effektiv tilrettelæggelse af arbejdet for både den enkelte og teams.
Udfordringer med undervisning på flere matrikler
CBUF:
Center MED er under opstart. Birgit Odby (HK) valgt som Næstformand til udvalget.
Ledelsessiden er ved at have deres repræsentation på plads.
På kommende kontaktudvalgsmøde vil b-siden vælge AMR repræsentant til
Udvalget.
Første møde bliver torsdag d. 24. okt., hvor det særligt er høringen omkring budget
samt organisationsændringerne der er på dagsordenen.
SB:
SB arbejder på struktur for øget lokaldemokrati gennem lokalråd med repræsentation
af lokale forældre, medarbejdere og elever. forslag præsenteres på kommende SB
møde.
Medarbejderrepræsentant har bedt SB om, at der ses på om princippet for Lejrskoler
er præcist nok formuleret.
Punkt 3: Fagpolitiske temaer:
A. Kongres 1. – 3. oktober 2019. I kan følge med i de udsendte materialer via
dette link: https://my.eventbuizz.com/event/kongres-2019
Username: guest@dlf.org
Password: kongres
B. Kommunalt budget 2020. Budgetorienteringsmøder 4.10. klokken 9 og 21.10.
klokken 14. Begge gange i fritidscenteret.
C. Stort TR møde i Odense tirsdag den 17. december klokken 11 – 15 omkring
Arbejdstidskommissionens anbefalinger.
Referat:
Orientering fra formanden om det udsendte oplæg til kongressen. Specielt
interessant omkring punktet Er vi gearet til fremtiden, vedtægtsændringer og
næstformandsvalget.

I forhold til valg af Næstformand til DLF, så afventer formanden de 2 kandidaters
oplæg på det kongresforberedende møde d. 26. september.
AD B) Orienteringsmøderne er for formænd og næstformænd i MED. Man skal være
opmærksomme på at høringsmaterialet udsendes lige før efterårsferien og uge 43
skal bruges til at holde MED-møder. GSK holder sit skole-MED-møde onsdag den
23.10, så Lokal-MED på skolerne skal holde deres inden da. Center MED som
samler alle de lokale MED-høringssvar har møde torsdag den 24.10. Lederne er
orienteret om processen.
AD C) Kresstyrelser forventer at alle TR herfra deltager på mødet i Odense 17.
december.

Punkt 4: Meddelelser:
a. formanden
Hvad skal vi med skolen – konference 6. november 2019 – Ingen deltager
TRIO-tjek – skolerunde – godt i gang
Ny organisering af ledelse på skoleafdelingerne (linjeledelse) – godkendes i BSU
den 18.9.
Regionale møder med UVM og ABC 28.10. kl 10 – 12.30 i Tåstrup. Thomas og Flet
deltager og er tilmeldt.
b. Næstformanden
Er i dialog om bedst mulig overgang til /implementering af Chromebooks som ny
arbejdsmaskine for alle lærere i Glostrup.
b. Kassereren
c. MED
Ansættelse af ny kommunaldirektør
Formanden orienterede om processen. Ny direktør forventes at kunne være på plads
1. december.
Ansættelse af erstatning for leder i fællesledelse
Der er sat gang i processen og ansættelsesudvalg skal være på plads ultimo
september. Vi peger på at Næstformand fra GS-MED deltager i dette.
Effektivisering af MED
Fra HU side er igangsat undersøgelse af om der er forhold omkring MED strukturen,
der kan effektiviseres. I den forbindelse skal de enkelte MED udvalg sende deres
tanker og ideer vedr. dette til HU. Dette foregår via Center MED.
TAL gennemføres fremover hvert andet år, med en lokal opfølgning på handleplanen
hvert år. Herunder fokus på vold, mobning, trusler og chikane.

Man skal være opmærksom på at dette års TAL – handleplaner meget snart skal
være færdige.
TRIO-dag 23.10.2019
Skolernes TRIO skal være obs på at tilmelding ligger på Globen.
Afholdt GS MED møde 29. august og behandlede her bl.a. henvendelse fra VE
omkring lejrskoler i 8.kl. - Referat ligger på Fællesdrev under MED.
Næste møde er planlagt til den 23. okt. 2019.
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
Referat fra de 3 foraer: Arbejdsmiljø, kursus og PUF
e. Arbejdsmiljøudvalget
Referat fra mødet 12.9.2019, samt supplerende Arbejdsmiljødag
f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet
Udsat
g. Andre
Punkt 5:

Punkter til næste møde 24.10.2019

Referat:
Høringssvar til det kommunale budget
Punkt 6:

Eventuelt

Referat:

Mødet slut kl.:11.15

