
 
 
 
 

Den 4. januar 2021 
 

REFERAT 
Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag d. 7. januar 2021 kl. 8:00 – 10.30 
 

Afbud: Flet 
 
Referent: Anna og Sarah 
 
Mødeleder: Charlotte/ NC  
 
Kontaktpersoner: Sarah 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste  KS-møde – tidligere udsendt (5 min.) 
 
Referat:  
 
Referat den 17.12 godkendt. 
 
Punkt 2:  Nyt fra Glostrups Skoler - Corona opstarten (60 min)(O) 
Er der punkter der evt. kan være af fælles interesse eller problemstillinger/ 
udfordringer for TR vedr. Coronaopstarten, som der ønskes sparring på, må man 
meget gerne fremsende dem senest dagen før KS-mødet. 
 
Gensidig orientering og dialog om den aktuelle Coronasituation ift. personalet samt 
arbejdets tilrettelæggelse på de enkelte skoler. Herunder de enkelte afdelinger 
(udskol./ml.trin/indskol.) på hver matrikel, samt hvordan opgaverne fordeles og 
dækkes. 
 
NO:  
Mange elever med pasningsbehov mødt op i de små klasser. Lærere skal møde ind. 
Eleverne er opdelt klassevis. Ingen fast plan, men der organiseres efterhånden.  
Uge 2: lærere møder ind kl. 8-12, pæd. 12-. At lærere både skal undervise i klassen 
og fjernundervise fra klassen gør det vanskeligt at leve op til kvalitet i 
undervisningen. 
Udskolingen: Der undervises ikke i valgfag, men derudover går det meget godt. 
 
3 smittede med Corona. Rengøringen ramt af sygdom, hvilket forringer den daglige 
rengøring. Der er brug for det, især til kontaktflader. 



 
Etablering af nye legepladser er supergodt. Opmærksomhed på, at etablering af H/D-
lokaler i Ejby skal være i overensstemmelse med “Når klokken ringer”. Måske kan 
fagdagene flyttes til NO til det store faglokale, og så etablere en “light”-udgave i Ejby. 
 
SK.:  
0.-2. klasse låner devices fra skolen. Lærerne lægger opgaver til dem i Aula, ingen 
online-undervisning. Pædagogerne er på skolen til nødpasning. 
Gruppeordningerne var før jul opdelt, men nu skal de undervise som almindeligt. Der 
er utryghed og usikkerhed hos lærerne. Afklaring omkring kontakt til ny leder af 
gruppeordningerne. 
Udskoling: Underviser efter skema undtaget de fag, der ligger i ydertimerne. 8-13.30. 
Næsten alle fag dækkes. Eleverne kan have svært ved at møde til tiden, de kommer 
”dryppende”. Det er svært, som lærer at holde styr på det, samtidigt med at man 
underviser. Der arbejdes på en afklaring omkring fraværsregler ved 
onlineundervisningen. 
 
Efter jul er vi kommet tilbage på sporet igen. Der er styr på det igen. Ny leder med 
lærerbaggrund er startet, og ledelsen har lavet en opstartsplan med fordeling af 
opgaver og samarbejdet.  
 
SØ:  
0.-2. klasse får opgaver på Aula. Forældrene er forespurgt, om de har IT-udstyr til 
det. 3.-4. klasse får onlineundervisning. Lærere med meget få timer i skema bruges 
til nødundervisning i skolen, og Klubpædagogerne griber nogle sårbare 
udskolingelever, der kommer på skolen et par timer. 
Udskoling: Møde 8-13.30. Sammensatte teams af lærere fra klassen skal dække 
fagene dansk, matematik og engelsk og det, man ellers kan tilbyde.  
 
Alle møder er aflyst undtaget Lokalrådet, hvor forældrene har en del på hjerte. 
Afdelingsmøder skal i spil. Måske flere af dem. Man har også brug for at se 
hinanden.  
Forflyttelser af pædagoger spiller ind på tilbuddet i skoletiden, “pusterummet”. 
 
VE:  
Børnene er opdelt på årgange. 0./1.+2./3.+4. Der er ikke så mange børn. Lærerne i 
0.-2. møder ind på skift 8-12, pæd. 12-17.00. 3.+4. klasses lærere fjernunderviser 8-
12 med pæd. i klassen. Lederne er med på teammøderne, er nysgerrige på, hvad 
der sker og hvordan det går, hvad fungerer. Forældrehenvendelser fylder her i 
opstarten - mange frustrerede forældre henvender sig med tekniske spørgsmål. 
Udskolingen: forskellige modeller afprøves; efter skema, efter lærerressourcer. 
Opstart med dansk, matematik og engelsk. Men det skal ensrettes og udvides. 
Skoleledere er med på teammøderne for at holde snor i processen.  
 
Nye tavler i klasserne, men ingen intro til at bruge dem. Der er behov for introduktion, 
da ingen ved, hvordan man bruger dem. 
Ny børnehaveklasseleder ansat. 
 
 
 



BUC:  
Vi har udfordringer med at blive koblet på regionens testsystemer. Vi ønsker 
mulighed for at kunne blive testet hurtigt. Vi arbejder på, hvordan vi samarbejder med 
diverse afdelinger, nu Coronasituationen spidser til. Vi har indtil nu ikke haft nogle 
syge med Corona på skolen. Den nye skoleleder er startet. 
 
CBUF:  
 
SB:  
 
Fælles: 
Har man fået Coronasmitte på sin arbejdsplads, skal det anmeldes. Vær opmærksom 
på rengøringen og meld evt. til TJ. 
Opmærksomhed på opgavefordelingen under hjemsendelsen. 
Det er ledelsens opmærksomhed, at vi bidrager med at skabe en struktur for 
elevernes hverdag. 
MU har lagt introvideoer op, så man kan gå i gang med tavlerne. 
 
Lokalrådsmøder  
NO:  
SK:  
SØ:  
VE:  

 
Punkt 3: TR opgaven med stillingsoverblikket: 
Tilbagemelding fra TR (20 min) 
 
De enkelte TR-team har fået tilsendt et stillingsoverblik, som skal holdes opdateret 
og give redskab til at kunne følge den enkelte skoles anvendelse af lærerresurserne.  
Har det været muligt at få et bedre overblik via dette værktøj?   
 
Tilbagemelding på status efter TR-opdatering af læreransatte på hver matrikel. 
Hvordan er status på den enkelte matrikels anvendelse af lærerresurserne? 
  
Referat:  
 
Udsætter punktet, men TR må meget gerne sætte nyansatte ind. 

 
Punkt 4: orientering og drøftelse om GLFs anvendelse af facebook og andre 
kommunikationsformer i information til og dialogen med medlemmer og øvrige 
relationer (30 min) 
 
Vi har ikke tidligere valgt at bruge FB som et aktivt informations- og dialogrum med 
medlemmerne eller andre relationer vi har. Det har vi nu i en periode forsøgt at 
justere en smule på ved at gøre os lidt mere synlige ift. hvad det er vi netop nu er i 
gang med eller mener om forskellige ting, der kan have betydning for vores 
medlemmer. Hvordan opleves det og hvad skal vi gøre mere eller mindre af. 
 
Vi har heller ikke valgt at bruge FB som platform for diskussioner - men er der ide i at 
give et bedre rum for dette? - dialog om fordele og ulemper ved dette. 



Referat:  
 
Udsættes. 
 
Punkt 5 køreplan for GF (10 min)(Bilag):  
 
Arbejder fortsat ud fra, at den må afvikles virtuelt/men laver naturligvis også plan for 
en fysisk. Skal gennemføres i 1. kvartal. Vores ligger 18. marts 2021. Køreplan er på 
plads og udsendes som bilag her til mødet. 
 
Praktiske aftaler skal på plads. 
 
Referat: 
 
Dirigent: Anders og Anders undersøger. 
Lokaler mhb. restriktioner? Flemming booker Aulaen og lærerværelset på NO?  
FU planlægger emner til GF; corona, A20. 
 
Punkt 6: Meddelelser (30 min): 
 

a. Formanden 
TAL – Repetition! 
Hyrdebrev om kravene til basisundervisningen i DSA (Anna) - videresendt til 
skoleleder med opfordring til give det fokus i inklusionsprocessen 
Retningslinjer for sygefravær: HU har besluttet at udsætte arbejdet med 
retningslinjen. 

 
Referat fra sidst:  
TAL er næsten på plads. Man deltager ikke, hvis man er ansat 1.1.20 og frem. 
Kommer ud til besvarelse, den 20. januar - 10. februar 2020. Inden da afklares lokalt, 
hvordan man svarer. Resultat i start marts - skal i MED. 
IT Værktøj til overblik og arbejdet med handleplaner er indkøbt og der kommer en 
vejledning i anvendelsen af dette. Deadline for handleplaner 1. maj. 
HU møde 1. juni - gennemgår her handleplanerne. 
 

b.  Næstformanden 
 

b. Kassereren 
  

c. MED  
GS MED 
Arbejdsgruppearbejde omhandlende retningslinje for vold, trusler og chikane 
er færdigt. Nu skal retningslinjen finjusteres og ud og arbejde, kendes hos alle. 
Ad hoc Corona-MED en af de kommende dage.  

 
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

 
e. Arbejdsmiljøudvalget  

 
f. Fagdag og A.P. Møllerprojektet 



 
g. Andre  

 
 
Referat: 
 
Punkt 7:  Punkter til næste møde   
 
Referat: Retningslinje for vold, trusler og chikane 
 
 
Punkt 8: Til GLF-info: 
 
Referat:  
 
Punkt 9:  Eventuelt 

 
Referat:  
 
Information hvad, hvor og hvor ofte.  
 
 
Mødet slut kl.: 10:35 


