Den 25. juni 2020

REFERAT
Ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag d. 25. juni 2020 kl. 8:00 – 10.15
på Brøndbyvestervej 58

Afbud: Lotte, NC
Referent: Anna
Mødeleder: Flemming
Kontaktpersoner: Sarah, Charlotte, Flet, Anders J, Michelle, Anders N.
Punkter med bilag er markeret med *
DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde
Referat: Godkendt
Punkt 2: Nyt fra Glostrups Skoler – særligt fokus på opgavefordeling og
planlægningen af næste skoleår (O)
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet.
NO: Flere nyansættelser, skemaer færdige, god stemning på skolen.
SK: arbejdstid i uge 27, tvivl om flex. Ansættelser på plads. Ekstra arbejde til
ledelsen pga. ledelse af gruppeordningen er uddelegeret til lokal ledelse.
SØ: mødeblokering i skema til mere end årgangs- og FF-teams. Det tager yderligere
del af ens forberedelsestid og begrænser fleksmuligheder. Skemaer færdige.
VE: 2 opsigelser, skemaer undervejs

BUC: nyansættelse, nedgang i børnetal - afhængige af børnetallet ift. økonomi. Ny
fælles forståelse, ny ferieaftale.
CBUF: logopæd’erne er tilbage på eget arbejde efter omplacering ift corona.
SB: nyvalg til formand- og næstformandsposterne afholdt. Overleveringsmøder før
og efter sommerferien.

Punkt 3 Konstituering af KS (bilag) :
Alle lokale valg er nu gennemført og vi skal derfor have besluttet en endelig
konstituering. Formanden foreslår, at vi vedtager at gøre den midlertidige permanent
for resten af valgperioden.
Referat:
Endelig konstituering godkendt. Se tidligere referat fra 2. april 2020, hvor den
midlertidige konstituering fandt sted. Anna går med Charlotte som ansvarlig for det
pædagogiske udviklingsområde.
Punkt 4: Evaluering af A.P Møller projekt – Coaching af PLF (bilag):
Anna har deltaget i møde i referencegruppen ifm A.P: Møller projektet om
understøttelse af PLF gennem coachforløb for skolens årgangsteam. Projektet
evalueres nu og vi skal i den forbindelse byde ind og forholde os til de
refleksionsspørgsmål som fremgår af de sidste slides i Bilag 1 (Powerpoint).
Anna orienterer og samler vores input til tilbagemeldingen
Referat:
Anna har samlet input og videregiver dem til opsamling i styregruppen TPG efter
ferien.
Punkt 5: Medlemsarrangement(er) – alternativ til Frederiksdal 2020:
Drøftelse af hvilke alternative løsninger, der kan stå i stedet for dette års aflyste
medlemskursus på Frederiksdal, samt hvilke rammer der så er for disse.
Referat:
Hvis alt ift. coronasmitte går forsvarligt, skulle der åbnes op for forsamlingsforbuddet
til over 100 i august, hvilket betyder, at vi kan lave noget fælles for alle medlemmer
på de 4 matrikler. Evt. ved skoleopstart, tage hånd om det nye.

Tovholdere på arrangementet:
Flet, Sarah, Nilsson. Gode ideer sendes til udvalget. Dato skal fastlægges først.

Punkt 6:

Meddelelser:

a. Formanden
-

DLF - Gearet til fremtiden
Kredskursus: Kredsstyrelsen på udviklingskursus sammen.
Drøftelser med CBUF-ledelsen:
Thomas og Anna til møde med Jonas om de 1,1 mio. Glostrup Kommune
får til ekstra lærerkræfter. Man afventer forsat udmelding fra KL om
hvordan pengene udmøntes konkret.
Det blev også drøftet, hvorvidt sommerskole (Regeringspulje til
sommerferieaktiviteter) kan bruges til opsamling af noget af den uv.
eleverne har mistet.
Løn og rekruttering blev drøftet.
Ledelse af specialordningerne blev vendt. Vigtigt med pædagogisk
sparring og ikke kun ledelse, der kan kører drift. Opmærksomhed på
familieafsnittets arbejdsform og inddragelse i samarbejdet med teams om
klasser blev drøftet.

b. Næstformanden
-

Sommerafslutningen 7. august - Anna skriver ud om det på mail

-

Dialogmøde med HU og ØU, den 24.6. om attraktive arbejdspladser og
arbejdet med sygefravær. Løn er et væsentligt emne ift. rekruttering,
erfaringer med hjemmearbejdspladser under corona blev også vendt til
inspiration.

c. Kassereren
d. MED
-

Evaluering af MED-strukturen - GS MED har gennemført evaluering og er
ved at samle svar.

e. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
Pædagogisk udviklingsforum: coronaerfaringer; hvad kan fjernundervisning, hvad
kan det ikke.
f. Arbejdsmiljøudvalget

g. Fagdag og A.P. Møllerprojektet
h. Andre
Referat:
Punkt 7:
Referat:

Punkter til næste møde

Punkt 8:

Eventuelt

Referat:

Mødet slut kl.: 10:20

