Den 11. maj 2020
Referat af

Kredsstyrelsesmøde
onsdag, den 15.4. 2020 kl. 9:30-10:30
Google MEET

Afbud: Mette Melina
Referent: Anna
Mødeleder: Thomas
Kontaktpersoner: Anders J, Anders N., Lisbeth, Flemming, Charlotte, Lotte,
Sarah
Punkter med bilag er markeret med *

DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde
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.
Skolerunde ifm.
1. genåbningen efter påske
2. kommende fagfordeling
NO:
1. holdt møder i teams om opstart. Læser antal lektioner fra sit skema, man har
hold frem til 13.30. SFO foregår i samme lokale som skole. Enkelte lærere i
risikogruppe skal ikke møde ind, men får andre opgaver. Teams laver selv
skema, men intet krav om at læse de timer, man normalt har jf.
nødundervisning. Der er udfordringer med at få nok lærere på.
2. Fagfordeling på standby - 4 nye lærere ansat, starter nu iftm genåbning

SK:
1. Der er sendt planer ud om klassernes fysiske placering, toilet- og
håndvaskforhold. Generelt godt informationsniveau. Opstart den 15.4. kl.
10.00, hvor lærerne skal klargøre klasser Frokost holdes forskudt. MED i dag
kl. 13.00 - følger op.
2. Fagfordeling på standby.
SØ:
1. Der er lavet skemaer for ophold toilet- og håndvaskforhold, meddelt 6
lektioners undervisning. Der arbejdes med fordeling af voksenressourcer, 2
lærere og 1 pædagog pr. klasse. Medarbejdere i risikogruppe er i dialog med
ledelsen om arbejde.
VE:
1. Man læser det antal lektioner, man har i skema.
2. Fagfordelingsmøde på MEET afholdt. Rigtigt godt og grundigt instrueret.
Fortsætterønsker gives digitalt, ledelsen vil samle op. Dernæst skal følge
ønskerunde til undervisning og til sidst andre opgaver.
BUC:
1. Skal kun møde ind til uv. og ellers forberede hjemme. Der er lavet plan for
hvert team. Man møder ind forskudt til øvrig forberedelse og møder. 2
medarbejdere i risikogruppe er hjemsendt.
CBUF:
SB:

Punkt 3: Fagpolitiske temaer:

Referat:
Intet.

Punkt 4:

Meddelelser:

a. Formanden:
Medlemsweekend 9.-10. april 2021
Vi satser på samarbejde med Hvidovre om lørdag.
b. Næstformanden
b. Kassereren

b. MED
Opmærksomhed på forholdene omkring genåbning og lærernes
arbejdsforhold skal følges tæt i MED.
Opmærksomhed på kommende fagfordelings retningslinjer bør drøftes i MED,
så vi sikrer dialogen så vidt muligt.
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
e. Arbejdsmiljøudvalget
f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet
g. Andre

Referat:

Punkt 5:
Referat:

Punkter til næste møde

Periodeforhandlingerne.

Punkt 6:

Eventuelt

Referat:
Mødet slut kl.: 10:30 - grundet formand og næstformands deltagelse i møde med
Hovedstaden Vest.
(TR’ere blev hængende i MEET og drøftede/sparrede muligheder for fagdage og
fælles forberedelse ift. næste skoleår.)

