
  
 
 
 

Den  20. august 2020 
 

REFERAT 
Ordinært kredsstyrelsesmøde 
torsdag 20.8. kl. 8:00 – 11.15 

 på Brøndbyvestervej 58 
 
 
Afbud: Nilsson 
 
Referent: Anna  
 
Mødeleder: Flemming 
 
Kontaktpersoner: Sarah, Flet, Charlotte, Lotte, Michelle, NC., Anders 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde d. 13. aug 
 
Referat:  Godkendt. 
 
 
Punkt 2: Nyt fra Glostrups Skoler (45 min) (O) 
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne 
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet. 
 
NO: Ny SFO-leder ansat, billedkunstprojekt iværksat af pædagogerne går ind i 
uv-tiden. Lærerne skal bruge 3 lektioner til det i 5 uger. Manglende information til 
lærerne. Lokalleder leder for Klub Ejby. 
 
SK: intet nyt 
 
SØ: Valgfag i udskolingen: madkundskab, h/d. Kun 6 elever har h/d. Efterspørger 
regler for oprettelse af hold, da der er meget små h/d-hold og meget store 
madkundskabshold. Ressourcefyldt. 
Tolærertimer - vikardækningen opleves til dels at udeblive og dermed er 
forudsætningen for og målsætningen med at konvertere udfordret. 
 



 
VE: Forældremøder indskolingen afholdt, fagdage med 7 lektioner bliver lange for 
både lærere og elever Evaluere og se på det. Lokalleder blevet leder for 
gruppeordningen indtil november. 
 
BUC: intet nyt 
 
CBUF: 
 
SB: Første møde den 24.8. Oprettelse af lokalråd 
 
Referat:  
 
Punkt 3 Kredsstyrelsens anbefalinger til medlemmerne ifm urafstemning om 
arbejdstidsaftale 2020 (45 min) 
 
Anna og Thomas orienterer om de skolebesøg, der allerede er afviklet og herefter 
drøftelser og afklaring af kredsstyrelsens udmelding og anbefaling til vores 
medlemmer ift afstemningen. 

 
Referat:  
Besøg på BUC og SØ 
Drøftelse af spørgsmål, perspektiver og holdninger for og imod til aftalen, der skal til 
afstemning. Kredsstyrelsens stillingtagen:på mødet 9 for/ 1 imod. 
 
Punkt 4  (fra sidste møde   Forslag om etablering af et pædagogisk råd D+B: 
(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: 
Forslag: ca. 6 møder om året inden Lokalrådsmøderne. Fælles forberedelse til 
lokalmøderne. 
Der skal tages højde for tiden, der skal bruges på møderne - især hvis man ikke er 
TR og har frikøb. 
Thomas laver et oplæg til formen. 

 
Punkt  5 (Fra sidste møde)   Introdag for nye medarbejdere D+B: (30 min.) 
Vi skal beslutte form og indhold for introtiltag over for 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: 
Hvad tænker KS er vigtigt ift. nye lærere? Hvad skal være i et fælles arrangement 
med GS og hvad skal evt. være indhold i vores eget arrangement i GLF? 
Vigtigt med vores arrangement. Evt. invitere ledelsen til GL-arrangement i huset. 
Ønske om arrangement ultimo september (uge 39-40) 
Anna går videre og taler med Rasmus om ideen. 

 
Punkt 4: Meddelelser: 
 

a. formanden  
- Budget 2021 – Glostrup kommune 
- OK 21 
- Formandsvalget i DLF 
- Projektansættelser – Lavere sygefravær 
- Afskedsreception - Lenes reception er aflyst grundet corona. Vi inviterer i 

GL-regi når det er muligt. 
- Corona: Den tværgående arbejdsgruppe genopstår. Opmærksomhed på 

fx. medarbejdere, medarbejdere der er forældre til børn, der kan blive 
hjemsendt fra institution/skole, medarbejdere der hjemsendes - omlagt 
arbejde, arbejde med især de praktiske fag ift. hygiejneforhold/afspritning 
af diverse redskaber osv. Svært at overholde sin årsplan pga. håndvask, 
afspritning af overflader, som skal ske midt på dagen, hvor vi før ferien fik 
rengjort i frikvarteret af rengøringspersonalet. 

- BSU - Administrativ leder for GS deltog og gav indblik i skolens økonomi. 
Status på tidsplanen for diverse politisk besluttede projekter ændret. 
Kommunalbestyrelsen skal den 6. september have en temadrøftelse om 
den talentklasse, der skal planlagt på VE. Kapacitetsudvikling og 
renoveringsplanen ændret pg nye prognosetal for demografien - nu 
indstilles til fastholde placeringen af KAT og KAT+, så de forbliver på SØ. 
Deres nuværende lokaler renoveres. 

 
b. Næstformanden 
 
b. Kassereren  
 

b. MED  
- Budgetorienteringsmøde fredag, 21.8. kl. 9-10.00  
- Anna spørger ind til de 1,1 mio kr. Folketingets udmelding om løft til 

folkeskolen, møntet på ekstra lærerkræfter (275 mio). Udmeldt til 2020 - 
hvordan er de midler tilgodeset i budgettet? 

 
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

- Orientering fra møde i PUF 5. aug. 2020 v. CB 
 
Referat: drøftelse af hvilke temaer, der skal være på den årlige temadag. Det 
professionelle dømmekraft fyldte meget. Ønske om drøftelse i KS - hvad forstår vi 
ved det begreb? 
 



e. Arbejdsmiljøudvalget  
 
f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet 
 
g. Andre  

 
 
Referat: 
 
 
Punkt 5: Punkter til næste møde  
Referat: 
 
 
Punkt 6: Eventuelt 

 
Referat: 
 
 
 
Mødet slut kl.: 11.15 


