Den 6. april 2021

REFERAT
Ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag d. 8. April 2021 kl. 8.00 – 10.30
Afbud: Sarah
Referent: Anna
Mødeleder: SØ
Kontaktpersoner:
Punkter med bilag er markeret med *

DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde (30 sekunder)
Referat:
Godkendt.
Punkt 2: Arbejdstidsaftale 2020 - Implementeringsarbejdet 45 min:
Orientering fra formanden om de igangværende forhandlinger samt drøftelse af
mulige scenarier og forslag
Referat:
Punkt 3: Opfølgning på generalforsamlingen 30 min
Evaluering af generalforsamlingen og opsamling af opmærksomheder vi skal notere
os.
Udmøntning af GF beslutninger – herunder anvendelsen af de hensatte midler til
Medlemsaktiviteter. KS kan byde ind med forslag der kan understøtte medlemmernes
engagement og kredsens arbejde.

Referat:
Vi skubber drøftelsen af medlemsaktiviteter til et kommende møde.
Kort evaluering af GF. Det lykkedes at gennemføre GF virtuelt, og det gik fint. Kan vi
bruge det virtuelle til noget fremover ift. kombi med fysisk og virtuelt fremmøde? Der
kommer måske nogen, der ikke ville møde op til et fysisk arrangement?
Måske kan det give bagslag, så flere vil vælge at koble sig på virtuelt.
Slå på, at der er noget socialt at møde op for.
Vi skal arbejde på at gøre det tiltrækkende at komme fysisk til GF og god mad.
Punkt 4:
Nyt fra Glostrups Skoler (O) 45 min
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet.
NO:
Rotter fundet på Ejbyskolen, så skolen er lukket pr. 8.4. Lærerne sendt
undervisningsmateriale ud aftenen inden. Spændt på, hvor længe det varer, nu man
ikke kan samles pga. Corona.
2 lærere smittet inden påskeferien. 2 elever med familie i indskolingen smittet i ferien.
Resten af klassen er i skole, da det er vurderet, at klassen ikke har været i
nærkontakt pga. ferien. Der skal arbejdskadeanmeldes ift. de to lærere i klassen.
Ledelsen får besked og anmelder.
Afdelingsskoleleder ansat, og pr. første august skal der ansættes en afdelingsleder.
Lærerne er pressede over tilsynsvagter, hvor de er fordelt på flere vagtzoner på en
gang. De opfordres til at bytte indbyrdes.
Møde med arkitekten omkring musiklokalet, der er planlagt at skulle flyttes til en del
af teatersalen.
Gruppeordningen skal være i stuen på skolen, hvor musiklokalet er på nuværende
tidspunkter. Det optimale kunne være, at musiklokalet kunne være i samme lokaler
som de kreative fag. Der er søgt en alternativ løsning gennem brev til RT.
Det er også en udfordring at finde arbejdspladser til alle de nye kolleger.
Der er en proces i gang ift. forflyttelserne af to børnehaveklasseledere, hvor der
udmeldes den 14.4. hvem der skal flyttes.
Mange udeområder i øjeblikket pga. Corona, og med al den byggeaktivitet, der også
er på området i øjeblikket, så kan det være farligt at være ude med børnene.
SK.:
Børnene kører normalt skema, og det er fint fysisk. Men onlineundervisning i fuldt
skema er hårdt. De store elever kører til 15:15. Det tærer på dem. Uforsvarligt at vi
skal tvinge eleverne foran skærmen i den udstrækning. Hvad kan vi gøre.
Test af elever - bliver de ikke-testede udsat af gruppen? Lærerne går gennem flere
klasser, nogle møder mange elever på en dag.
Mange frustrationer og spørgsmål omkring afgangsprøverne ift. scenariet, at vi lukker
skolerne pga. smitte, jf. omegnskommunernes nedlukning. Især ift. skriftlige
afgangsprøver.
Gårdvagter: 0.-3. klasse tager pædagogerne pausevagten, så lærerne har
spisepause. Ellers relativt normalt skema i udskolingen.

SØ:
Det fylder meget, at nogle lærere er i mange klasser ift. smitterisiko. Er man i mange
klasser eller er man utryg, så må man komme ind til ledelsen, som vil prøve at finde
en løsning. Det skal tages op i TRIO.
Normale gårdvagtsskemaer og samme tid - udfordring med onlineundervisning hver
anden uge.
Faglokalerne kan delvis bruges, afhængigt om der kan sprittes ordentligt af efter.
VE:
Ansættelse af 3 lærere. Dansklærer til 5. og 2. og en barselsvikar til 9. Genåbningen
har været mere kaotisk denne gang. Nok pga. påsken og lidt tid til at forholde sig til
retningslinjerne ift. genåbningen.
Gårdvagter - Lærere der har timerne i en klasse op til en pause, skal have pausen
med eleverne. Det kan udløse, at man har tilsyn i alle pauser med 3 forskellige
klasser fx. Der skal være mulighed for en pause i løbet af en dag. Der må ikke
planlægges med, at lærerne ikke har pauser.
BUC:
CBUF:
SB: Erstatningsløsning for de tabte lejrskoler - fokus på at bruge timerne til
trivselsløft/ekstra faglig støtte til elever/klasser, der har haft det svært i coronatid.
Understøtte klassefælleskaberne i tilknytning til Klubberne. Løsningsforslaget
godkendt i skolebestyrelsen.
Referat:
Arbejdsskadesanmeldelse jf. kommunens retningslinje eller? Vi kender ikke nok til
senfølger af Corona, så vi må være opmærksomme og få anmeldt.
Lærerforeningen kan lave arbejdsskadeanmeldelserne, trods kommunens
udmelding.
Arbejdsvilkårene med lærere i flere klasser udløser utryghed. Usikkerhed om
afholdelse af afgangsprøver skaber frustration. Hvad kan vi regne med?
Kolleger der er utrygge ved at komme på arbejde pga. risikoen for Coronasmitte skal
der tages hånd om ved dialog, om muligt skal der dokumenteres med lægeerklæring
ift risikogruppe, hvis der skal laves andre løsninger.
Punkt 5:

Meddelelser 30 min:

a. Formanden
- BSU mødet 5 min - se referat på kommunens hjemmeside
- Arbejdet i GS strategigruppen 10 min - informerer ud
- DLF-kampagne i 3 trin - at bygge videre på det momentum, den opbakning
lærerne oplever i denne tid ift. fjernundervisning under Corona.
Genåbningen - nu er vi i gang - skolen i fremtiden.
b. Næstformanden
- Proces for evt. overflytning af bh.kl ledere som følge af indskrivningstallene
10 min

c. Kassereren
d. MED
e. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
-

Nyt fra arbejdsmiljøforum

f. Arbejdsmiljøudvalget
g. Fagdag og A.P. Møllerprojektet
h. Andre
Referat:
Punkt 5:
Referat:

Punkter til næste møde

Punkt 6: Til GLF-info:
Referat:
Punkt 6:

Eventuelt 5 min

Referat:

Mødet slut kl.: 10:35

