
 
 
 
 

Den  12. august 2020 
 

REFERAT 
 

Forslag til justeret dagsorden 
Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag d. 13. august 2020 kl. 8:00 – 11.15 
 på Brøndbyvestervej 58 

 
 
 

Afbud:  
 
Referent: Anna  
 
Mødeleder: Flemming 
 
Kontaktpersoner: Anders J, Flet, Charlotte, Sarah, Anders N, Flemming, NC, 
Michelle, Thomas 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Grundet annonceringen af arbejdstidsaftalen efter udsendelsen af 
dagsordenen foreslår jeg en justering af den eksisterende dagsorden, så vi 
udnytter ks mødetiden til at få drøftet indhold og perspektiver i den indgåede 
aftale. 
 
Dette betyder konkret at jeg foreslår at pkt 3 udvides og indledes med en 
gennemgang og drøftelse af aftalens elementer, der skal munde ud i en aftale 
om den videre proces og form for medlemsdebat – herunder evt skolerunde / 
fælles faglig klub og sidst tidspunkt for kredsudmelding om hvad vi anbefaler 
vores medlemmer at stemme ved urafstemningen 
 
Referat: Godkendt 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde (5 min.) 
 
Referat: Godkendt. 
 



 
Punkt 2: Nyt fra Glostrups Skoler – særligt fokus på opgaveoversigter og 
skema (O) (30 min.) 
 
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne 
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet. 
 
NO: Generelt opleves et højt uv.-tal i skemaerne, meget tilsynstid; 75 min. pr. lærer 
plus tilsyn på fagdag og fra 7:50-8:00. Coronabekymringer betyder at der er indført 
regler om at forældre ikke kommer på skolen. 1 lærer hjemsendt til testning. 
Ansættelsessamtaler til ny SFO-leder pågår. 
 
SK.: 4 nye lærere, Coronabekymringer ifm. restriktioner har medført 
forældrehenvendelser. Besøg af arkitekt ifm. kapacitetsanalysen. 
 
SØ: Skemabindinger til teamsamarbejde på mellemtrinnet - ekstra teamtid tages fra 
forberedelsen til møder med Klubpædagoger 1 gang om måneden. 2 lærere + 1 
leder hjemsendt til testning. 1 lærer hjemme med symptomer. Højt UV tal 
undersøges. 
 
VE: Udskolingslærer ansat, ansættelelsessamtaler til c-sporet. Profilskole startet 
1.-6. Konsulent på. Profilkoordinator på barsel. Der ligger rigtigt meget uddannelse 
og mange kurser om tirsdagen ifm. profilskolen. Det betyder færre FF-teammøder og 
afdelingsmøder. Pædagogerne der er tilknyttet profilen er ikke så meget inde i 
almenklasser. Kapacitetsanalysen - har kun en nedslidt SFO til brug til flere klasser. 
Skemaer: flere har 4-5 mellemtimer i skema. Fagdag på 7 lektioner om onsdagen for 
mellemtrin og udskoling. UU-omlagte timer delt op i 6:dele og lagt på fagdage. 
 
BUC: Ny lærer er ansat. Kører med samme retningslinjer for corona som før ferien. 
Lønspørgsmål om forhåndsaftale i gang.  
 
CBUF: 
 
SB: uformelle overdragelsesmøder mellem gamle og nye formænd sikrer noget 
kontinuitet og er godt givet ud. 
 
Referat:  
 
Generelt i denne tid et fokus på henvendelser angående skemaer og 
opgaveroversigter. Opfordring til at løbe skemaer igennem og kigge efter de 3 blokke 
af sammenhængende forberedelsestid.  
 

 
 
Punkt 3    Drøftelse af form og tidsplan for FU skolerunde D+B: (70 min.) 
Formanden orienterer kort om aftalens grundlag og form og gennemgår herefter 
aftalens elementer et for et, så der er mulighed for at spørge ind til og drøfte 
delelementer. 
 



Nedenstående overvejes ift stram tidsplan hen mod urafstemning der afvikles fra 24. 
august til 1. september kl 16. – Ved evt skolerunde nedprioriteres Kredsens arbejde 
til fordel for medlemsdebat om arbejdstidsaftale 
Anders, Anna og Thomas vil gerne rundt på de enkelte skoler og præsentere sig selv 
og have mulighed for at præsentere vores tanker og planer for arbejdet i KS. 
Herudover vil det formentlig være hensigtsmæssigt og koble det med orientering og 
dialog lokalt om et formodet endeligt resultat af periodeforhandlingerne. 

 
Drøftelser af tidsplan og form (bilag). I den forbindelse overveje i hvilken grad vi skal 
prioritere, at fortælle om vores tanker og ideer, og i hvilken grad vi skal lytte til ønsker 
og prioriteringer fra medlemmerne på de enkelte matrikler. 
Evt skal der sættes ramme, så der kan tales om områder og ikke konkrete sager 
 
Referat:  
 
Skolerunde med afsæt i den nye aftale, der skal til medlemsdebat og afstemning. I 
løbet af de næste par uger kommer Thomas, Anders og Anna rundt til alle og 
informere. BUC: 17.8. 13:30, SØ: 18.8. 15:30, NO: 24.8. 15.30, SK: 25.8. 14:00, VE 
25.8. 15:30. Vi har fået grønt lys fra skoleleder om at komme i arbejdstiden. Vi 
afholder KS-møde igen torsdag, den 20.8. fra 8-11.15. 

 
Punkt 4     Forslag om etablering af et pædagogisk råd D+B: (5 min. 20 min.) 
 
 
I forbindelse med oprettelsen af de lokale råd foreslår FU, at vi inviterer de valgte 
lærerrepræsentanter, til møde om mulighederne for et mere fast samarbejde, og en 
sparring, om opgaverne i de nye lokale råd under skolebestyrelsen. 
 
Drøftelser af perspektiver, form og indhold for dette arbejde, samt beslutning om der 
skal arbejdes videre med at etablere et pædagogisk råd 
 
Referat: 
 
Udsat 
 
 
Punkt  5    Introdag for nye medarbejdere D+B: (10 min.20 min.) 
 
 
Punktet kortes ned og bliver i stedet en helt kort orientering fra Anna med fokus på 
velegnet tidspunkt - Indholdsdele 
Vi skal beslutte form og indhold for introtiltag overfor nye medarbejdere. Anna har 
drøftet samlet arrangement for skole og GLF med Rasmus og ledelseskonsulenten, 
og orienterer om indstillingen / ønsker ift dette. Har vi behov for selvstændigt at lave 
GLF tiltag for de nye lærere og hvilke indholdsdele og rammesætning er i givet fald 
væsentligt for dette? 
 
Referat: 
 



Anna skriver ud / Pkt genoptages på kommende møde 
 

 
Punkt 6: Meddelelser: (20 min.)Pkt udgår og kommer i stedet som løbende 
skriftlig kommunikation 
 

a. formanden  
- Arbejdet i KS 
- Periodeforhandling om arbejdstidsaftale 
- Kongressen 
- Politiske møder 

 
 
b. Næstformanden 
 
c. Kassereren  
 

d. MED  
- Årshjul lagt for arbejdet i GS – MED (bilag / link) – Udsendes  
 
 

 
e. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest (10 min.) 
 

- Orientering fra møde i PUF 5. aug. 2020 v. CB 
 
Referat: udsat 
 
f. Arbejdsmiljøudvalget  
 
g. Fagdag og A.P. Møllerprojektet 
 
h. Andre  

 
 
Referat: 
 
 
Punkt 5: Punkter til næste møde  (5 min.) - Udgår 
Referat: 
 
 
Punkt 6: Eventuelt (5 min.) 

 
Referat: 
 
 
 
Mødet slut kl.: 10:15 


