
 
 
 
 

Den  10. september 2020 
 

REFERAT 
Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag 10. sept. 2020 kl. 8:00 – 10.15 
 på Brøndbyvestervej 58 

 
 
 

Afbud:  
 
Referent: Anna  
 
Mødeleder: Flemming 
 
Kontaktpersoner: Anders J, Flet, Lotte, Charlotte, NC, Michelle, Anders N. 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde 
 
Referat:  
 
 
Punkt 2: Nyt fra Glostrups Skoler – Håndtering af efteruddannelse på de 
enkelte matrikler 
 (O) 
 
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne 
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet. 
 
NO: Corona fylder meget. Bedre rengøring ønskes grunder corona. Der opleves 
problemer med overleveringen af nye elever. Problemer med ringe internet.  
 
SK.: Ny lærer, håndværk- og designlærer. Stille og roligt. 
 
SØ: Stilling i KAT er genopslået. Fejl i opgaveoversigterne - gennemgås. 
 



VE: Udskolingsleder er blevet midlertidig leder for grupperne - arbejdsgange skal 
laves om.  
 
BUC: 
 
CBUF: 
 
SB: Arbejde med overgangen til den den nye struktur med lokalråd og 
formandsskiftet skal på plads. Dialogmøde med politikerne hvor den ny tildelings- og 
styringsmodel skal drøftes.  
 
Referat:  
Kurser, store og små, og forberedelseuv.-tid 
Ingen retningslinjer for små kurser uden etcs-point. Vejledermoduler i længere 
periode - bør ikke lægges uv-timer hele dagen. Men forberedelsen ryger, hvis der 
ikke vikardækkes uv.timer. Der skal søges en balance. Individuelle løsninger ved 
småkurser.  
Opmærksomhed på det ift. efteruddannelse og ift. den nye arbejdstidsaftale. 
 
Modtagerklassebørn - små og store elever. Svært at inkludere i klassen, svært at 
bistå sprogundervisningen og det sociale arbejde. De kommer med en bagage, vi 
ikke kender - psykiske traumer måske. Vi risikerer at sende dem videre til ingenting. 
Ressourcerne er droppet politisk med årene.  
 
Lejrskolerne - hvad kan det blive til? Coronaregler og lejrskoler? Ens løsning ift. 
afregning. Overtidsbetaling til de pågældende lærere. Afventer udmelding. 
 
 
Punkt 3: Arbejdstidsaftale 2020 Implementeringsarbejdet: 
Punktet deles i 2. 

A. Opsamling på skolerunder og afstemningsresultatet, samt blik på hvad der er 
vigtigt nu lokalt.  

 
Dernæst 
 

B. Orientering og gennemgang af udmeldt plan for implementeringsproces af 
central arbejdstidsaftale. Herudover drøftelse og beslutning om hvordan vi 
inddrager KS og baglandet, samt af hvordan vi kobler lokalproces med 
evaluering og genforhandling af lokalaftale op på denne proces. 

 
Referat:  

A. Stemmeprocent 67,2/32,8. Skolerunde; udfordring ved fremlæggelsen ift. 
balance - oplevelsen af promovering vs. forklaring på indholdsstoffet. Vigtigt at 
samle vores lærere - nogle ser gode perspektiver, mens andre ikke kan. 
Repræsenterer både ja og nej-sigerne. Arbejde videre med fremtidige vilkår. 

 
B. Hvordan implementeres aftalen - hvordan får vi rum til drøftelse blandt 

kollegerne? Inden for arbejdstiden er at foretrække, hvis lærerne skal være til 
stede. Runde efter kongressen. 



 
Punkt 4: Meddelelser: 
 

a. formanden  
- DLF kongressen 
- OK21 procesplan 
- Introdag for nye lærere 
- Regeringspulje til ekstra lærere i FS 

 
 

b. Næstformanden 
 
b. Kassereren  
 

b. MED  
o Glostrup Budget 2021 
o TRIO dag 28. oktober 
o HU arbejdsgrp. m. fokus på attraktive arbejdspladser 
o TAL 21 
o AMR supplerende uddannelse 

 
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

- nyt fra arbejdsmiljøforum 
 
e. Arbejdsmiljøudvalget  
 
f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet 
 
g. Andre  

-  Medlemsarrangement: Tilbagemelding fra  Arbejdsgruppen: Der arrangeres 
noget senere på året, når vi kan forsamles igen. 

 
 
Referat: 
 
 
Punkt 5: Punkter til næste møde  
 
Referat: 

- Temadebat om Professionel dømmekraft 
- Ekstraordinært medlemsarrangement - form og indhold til drøftelse 

inden arbejdsgruppen går i gang. 
- Information om at vi arbejder med det ekstra medlemsarrangement i 

næste information fra lærerforeningen. 
 
 
Punkt 6: Eventuelt 

 
Referat: 



 
 
 
Mødet slut kl.: 10.15. 


