Den 8. juni 2020

REFERAT
Ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag 7. maj 2020 kl. 8:00-9:30 OG 12-13:00
på Google Meet – Der udsendes link pr. mail

Afbud: Sarah
12:00-13:00: Flet, Flemming
Referent: Anna
Mødeleder: Thomas
Kontaktpersoner: Lotte, Anders J., Anders N,. Charlotte, Flet, Flemming
Punkter med bilag er markeret med *

DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde
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:
Coronasmittet lærer - information ud. Andre lærere testet. Usikkerhed i lærergruppen
omkring informationen, og hvornår man får besked. Hvordan meldes ud?
Corona skaber utryghed, TR team har haft mange henvendelser. Der er skrevet ud
og mindet om sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Fagfordelingen stort set færdig - der har været kontakt til alle i den forbindelse.
Princip lagt ind ift. uv-mængden, så ingen har max timetal. Ledelsesopgaver med
skemalægning placeres på lærere.
Placering af fagdagene skal til drøftelse.
Ansættelse af to bh.klasseledere.
SK:

Opsigelse, stillingsopslag kombi. SFO/indskolingsleder. Fagfordeling starter så småt,
ikke det store, meget roligt under coronaomstændighederne. Timer fra aflyste
lejrskoler i spil til merundevisning.
SØ:
Første coronasmittede elev i 4. klasse. Standardskrivelse med information under
hensyn til datalovgivningen sendes ud nu. Lærerne tilknyttet klassen er testet - det er
tilgangen. Fagfordelingen er gået i gang.
VE:
Ny afdelingsleder for udskoling og C-sporet ansat, startet op allerede. Virker godt,
lederne meget glade, har meget erfaring med drift. Fagfordelingen gået i stå,
usikkerhed om 10. klassen bliver oprettet næste år.
BUC:

CBUF:
En del sagsarbejde omkring logopæd’ernes brug i andet arbejde.
SB:
Møde den 5.5. Lokalråd bliver oprettet, der skulle have været valg.
Forretningsordenen giver juridiske udfordringer - skal i KB og ændres. Valgene på
skolerne skal ske i august måned. Omfanget er 6 møder om året, placeres 2 uger før
GSSB.
SK, NO har haft valg.
GSSB - formand og næstformand har annonceret deres aftræden, da de ikke
længere har børn på skolen. Sidder som menige til september.

Referat:
TR-valg: Det er muligt at foretage valg med - også med kampvalg - via MEET og
Google Analytics - også mht. spontane kandidater, der stiller op til mødet. Det kan
være nødvendigt for nogle matrikler at få valgene afholdt af hensyn til nyvalg og
opgaverfordeling. Men man mangler dialogen ved fysiske møder.
Punkt 3: Periodeforhandlingerne om arbejdstid
Orientering om de foreløbige udmeldinger og forventninger til processen hen mod
urafstemningen om resultatet.
Vi skal forventningsafstemme kommunikationen til vores medlemmer i denne proces.
Hvad, hvor og hvor ofte skal vi sørge for at melde ud.
Referat: Thomas til møde i dag, intet nyt, forhandlingerne er stadig i gang.

Punkt 4: Omlægning af arbejdstid
Dialog om hensigtsmæssige omlægninger af arbejdstid, herunder lejrskoler og
håndtering af dette i givet fald.
Punkt 5:

Meddelelser:

a. formanden
- Aftale om omplacering af medarbejdere ifm. Corona
- Konvertering af UU
- Medlemsrekruttering og fastholdelse
Profilskole VE - udviklingen er i gang i et stort udvalg. Arbejdes med hvordan profilen
gøres synlig.
GSU - store klasser på SØ, små klasser på VE - opmærksomhed på klassedannelse,
sårbart for udskoling på VE, vanskelige vilkår for lærerne med store klasser.
Kan tiden til tabte lejrskoler bruges på andet uv? SK - løse andre uv.-opgaver.
Noget kan omlægges. Huske at få sikret sin forberedelsestid, så man kan stå inde for
opgaveløsningen.
Det er ikke muligt at overføre tid mellem 2 normperioder
Ledelsen af gruppeordningen placeres på VE. Ekstra koordinator fra de faglige
vejledere.
b. Næstformanden
c. Kassereren
d. MED
-

Arbejdet med ny tildelings- og styringsmodel
Læseprojekt – Læselyst i fritiden
Ledelse på GS
Renovering af NO

d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
e. Arbejdsmiljøudvalget
-

Mødekalender for AMR gruppen er lagt for 20/21 (udleveres)

f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet
g. Andre
Referat:

Punkt 5:

Punkter til næste møde

Referat:

Punkt 6:

Eventuelt

Referat:
Mødet slut kl.: 9.30 pga. Hovedudvalgsmøde om Periodeforhandlingerne.
Genoptaget kl. 12-13.00.

