Den 12. december 2019

Referat af

Ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag 7. november 2019 kl. 7:50 – 11.15
på Brøndbyvestervej 58

Afbud: Anna, Bendt, Flemming, Sarah
Referent: Thomas
Mødeleder: Lene
Kontaktpersoner:
Punkter med bilag er markeret med *

DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 24.10.2019
Referat: Godkendt

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:
Flemming er valgt som ny TR-suppleant og AMR. Lokalt har der været oplæg om
arbejdsglæde og gennemført konkret happining.
Aftalt, at der på alle lærermøder afsættes tid til at orientere om beslutninger og
arbejdet i MED.
Der har været ansættelsessamtaler, men der er behov for nytænkning, da det er
vanskeligt at rekruttere fysik og biologilærere.
SK:
Der har været ansættelsessamtaler, men desværre dukkede ingen af de indkaldte
ansøgere op. Store udfordringer med at få dækket tysk og musik. I forhold til

Gruppeordningerne har der været opsigelser på pædagogsiden hvilket skaber lidt
ustabilitet.
SØ:
Tidligere stresssygemeldt er nu fuldt tilbage på fuld tid. De nye sygefraværstal ser
pæne ud og i forlængelse af dette arbejdes der på at udbygge arbejdsglæden
gennem helt konkrete tiltag.
Det er besluttet at gennemføre undersøgelse af anvendelse og to-voksentimerne,
samt ideer til evalueringsdesignet omkring udskoling.
VE:
Ny lærer ansat. Der er udfordringer i opstarten af den ene af de nye 7.kl..
BUC:
Intet
CBUF:
Intet
SB:
På kommende møde d. 25. nov. Er der lagt op til temadrøftelse af evt. model for
etablering af Lokalråd under GS’s SB.
Der er udarbejdet nyt forslag til princip for arbejdets fordeling mellem medarbejderne.
Det skal drøftes og SB forventer at der træffes beslutning ift dette.

Punkt 3: Fagpolitiske temaer:
A.

Forberedelse af lærerkommissionens anbefalinger

Referat: Orientering om de forestående opgaver i forbindelse med udmeldingen af
kommissionens konklusioner og udmelding.
Plancher til møder i faglig klub inden udmeldingen gennemgået (bilag fremsendes).
Der er flere muligheder for hvordan vi videreformidler dette til medlemmerne og
forslag til dette blev døftet. Flg er foreløbigt aftalt:
- Julehilsen fra formanden til medlemmerne efter udmeldingen den 16.12.
- Ideer fra TR-stormødet 17.12.
- Opslag på Facebook
- Forventningsafstemning skal gennemføres - hvad K10 skal bringe ind i den
ekstraordinære kongres 5. feb. (Faglig klubmøder i januar måned)
- Samarbejde med direktør og Center omkring evaluering af lokalaftale samt
drøftelse an ny aftale (justeringer i den nuværende aftale)

Punkt 4:

Meddelelser:

a. formanden
HS-valg og løntjeksrunde. Datoerne 22.11., 25.11., 27.11., 28.11. og 3.12 omkring
spisepause. Særlige aftaler for TH,BUC, Ejbyhus og Ejbyskolen
Kommunalt budget.
HS valget: Afstemningen foregår i perioden 21 nov. Og afsluttes 3. dec.
Løntjek: SK – d. 25. november, NO 22. nov., SØ - 28. nov VE – 27. nov og Ejby - 2.
dec.. BUC, Ejbyhus og konsulenter laves der er særlig aftale for.
Kommunale budget vedtaget på møde 5. nov. Der er åbnet for at skolen kan vælge
at finde den besluttede besparelse på andet område end lejrskoler. Dette er der ikke
opbakning til fra lærerne på skolerne.
Formanden orienterede om deltagelse i møde med Rambøll om erfaringerne med
storskole med matrikler. Det er uvist om der bliver offentliggjort rapport om
konklusionerne fra projektet, som er iværksat af Kbh’s kommune.
Der har været afholdt kommunal introdag d. 1. nov. for nye medarbejdere og det
undrer at der ikke deltog lærere i arrangementet
b. Næstformanden
Orientering om det afholdte dialogmøde med ministeren og Anders Bondo. Flet
og Thomas deltog fra Glostrup og bidrog med deres erfaringer med inklusion og
konvertering af UU til 2 lærertimer i denne forbindelse ligesom de også beskrev
forsøg med at erstatte personalets elevbeskrivelser med mundtlig overlevering på
møde, for at lette medarbejdernes opgave med dette.
b. Kassereren
Intet
c. MED
Fælles – MED 14.11.2019 fra 9.00-11.00 på Fritidscentret
Forslag til dagsorden er udsendt.
Der er udsendt spørgsmål fra HU til alle MED udvalg om deres arbejde og effektivitet
af MED udvalg. I den forbindelse er der på Glostrup skole ny ledelsesstruktur og
implementering af politisk aftale undervejs, hvilket kommer til at pålægge MED en
del opgaver uden at det endnu er tydeligt, hvor snittet/ledelseskompetencen mellem
GS MED og de lokale MED vil ligge.
TAL-handleplaner skal senes til CØPP senest 1. december.
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
e. Arbejdsmiljøudvalget
f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet og AULA
Digitaliseringsstyrelsen har udsendt notat der præciserer at det ikke kan pålægges
eller forventes at medarbejdere anvender deres private NEM-ID til arbejdet på AULA.

Det udmeldte løsningsforslag fra GS AULA grp. Om anvendelse af SOLO-ID ændrer
ikke på at det forsat er frivilligt for medarbejderne om de vil benytte denne løsning,
da det kræver anvendelse af egen telefon indtil Chromebooks er udleveret.
Der udestår dog stadig at det også efter udlevering af Chromebooks vil kræve at
medarbejdere anvender deres private NEM-ID en enkelt gang, hvilket ikke kan
forventes eller pålægges.
g. Andre

Punkt 5:

Punkter til næste møde 5.12.2019

Referat:
K10 Internat
Praktik for lærerstuderende

Punkt 6:

Eventuelt

Referat:
Intet.

Mødet slut kl. 11.10:

