Den 2. januar 2020

REFERAT af
Ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag den 9. januar 2020 kl. 7:50 – 11.15
på Brøndbyvestervej 58

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

DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet 5.12.2019
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:
Der er opslået 2 stillinger og der er samtaler i kommende uge.
SFO leder stilling er blevet genopslået.
Personalet fik julegaver, som spredte glæde og der er arrangeret frivillig
personaletur tur til Arken.
SK.:
Der har været henvendelse omkring rygning som har betydet en indskærpning af
rygereglerne.
Der er ansat 2 nye lærere - 1 tidsbegrænset.

2 stillinger er slået op - en som erstatning for lærer, der går på pension
Drøftelser om fagdagen og mulige kvalificeringer af denne
Faglig klub d. 20. januar - Opfordring til at vi går tydeligere ind i spørgsmålet om
anvendelse af privat Nem ID
SØ:
Valg af TR suppleant - fremskudt valg afholdes 21. januar i forbindelse med
lærermøde.
1 ny lærer ansat
VE:
Stilling som profilkoordinator er opslået og der er ansøgningsfrist 12. januar.
2 lærerstillinger er slået op.
Sygemeldt lærer der nu er på vej tilbage delvist.
BUC:
Lotte Holm har opsagt sin stilling og denne er genopslået. På skoleområdet har det
den betydning at Marianne Polk overtager området med AP Møller projektet
CBUF:
Intet.
SB:
Arbejdet med konkretisering af kommende Lokale Kontaktforældreråd pågår og
forventes at være på plads i løbet af de kommende måneder.
Arbejdsgruppe under SB er i gang med at se på en kommunikationsstrategi der skal
favne al kommunikation på, fra og til skolen.(link til anbefalinger udsendt)
Der er fokus på at få ryddet op i den samlede mængde for at frigøre resurser til
forberedelse af undervisningen
Punkt 3: Fagpolitiske temaer:
1. Evaluering af Lokal arbejdstidsaftale – forslag til spørgeskema (Bilag)
2. Forslag til program for Internatet 30. & 31. januar
Ad 1)
Kredsen har afholdt 1. møde i forhandlingsudvalget og der er aftalt forløb
med møde 15. januar, 3. og 27. februar. Evalueringsskema til lærerne
udsendes herefter i perioden fra 3. feb. til 13. februar.
Forløbet er tilrettelagt ud fra forventning om at der kommer centralt tiltag vi skal
Indpasse.
Puljer er et område med særlig opmærksomhed.
I forbindelse med evalueringsskemaet bør der udsendes en forkortet aftaletekst
med hovedpunkter, da denne ikke ligger helt present hos lærerne.
Vi foreslår, at der udsendes separat udarbejdet evalueringsskema til ledere og TR
– evt. dialogbaseret
Ad 2)
Forslag til program fremlagt og godkendt. Kørselsplan udsendes og Thomas

sørger for indkøbsliste.
Punkt 4:

Meddelelser:

a. formanden
● Regionalt TR-møde 21.1.2020
- Husk tilmelding, afvikles på Scandic v. Vesterport
● Ledelse på Glostrup Skole, samt evalueringsdesign for udskolingsmodel
Afventer tilbagemelding fra Centerchef ift mulighed for at afholde et fagligt
klubmøde i arbejdstiden der kan kvalificere arbejdet. Kredsen foreslår at et
evt. møde afholdes 28. januar fra 15.45 – 16.45
b. Næstformanden
b. Kassereren
Revision 1.2.2020 og kritisk revision 13.2.2020
c. MED
Orientering om dagsorden for mødet d. 23. januar 2020. Rene Svendsen overtager
formandsrollen i GS MED.
Særlig opmærksomhed på at få arbejdet forebyggende ift Arbejdsskader på VE
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
Reminder på deltagelsen i HV kurser d. 27. januar
e. Arbejdsmiljøudvalget
f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet
g. Andre

Punkt 5:

Punkter til næste møde 30.1.2020 (på internatet)

Referat: Se forslag til program

Punkt 6:

Eventuelt

Referat:

Mødet slut kl.:11.15

