Den 7. februar 2021

REFERAT

Ordinært kredsstyrelsesmøde
torsdag d. 11. februar 2021 kl. 8:00 – 10.15
Afbud:
Referent: Anna
Mødeleder: Søndervang
Kontaktpersoner: Sarah
Punkter med bilag er markeret med *

DAGSORDEN:
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde (30 sekunder)
Referat:
7.1. 2021 og 28.1. 2021 godkendt.
Punkt 2: Arbejdstidsaftale 2020 Implementeringsarbejdet 40 min:
Orientering om de igangværende lokale forhandlinger samt drøftelse af mulige
delelementer i en evt. kommende aftale
Referat:
KS blev orienteret og der blev drøftet væsentlige indholdspunkter omh. forberedelse,
undervisningstimetal, samarbejdssporet.
Punkt 3: Generalforsamling 30 min:
Praktiske afklaringer og godkendelse i forhold til endelig dagsorden, skriftlig
beretning, regnskab 2020 og budget 2021.
Drøftelse af IT-konferenceløsning og håndtering ifm. GF 2020.
Kassereren fremlægger forslag til regnskab 2020 og budget 2021.

FU foreslår, at kredsstyrelsen indstiller, at der i regnskab 2020 hensættes beløb til
medlemsaktiviteter svarende til det afsatte beløb til det ikke afholdte medlemskursus i
2020.
Referat:
Punkter til skriftlige beretning:
KS drøftede indhold til den skriftlige beretning.
Revision: Cca. 150.000 i overskud fra 2020, primært grundet aflyst Frederiksdal,
ligger som forventet. Prøver at få et overskud ud til medlemmerne - et Frederiksdal
der ligger lidt højere budgetteret end ellers.
Vi har ikke længere renteindtægt, grundet negative renter - kan vi placere vores
likvider anderledes er en overvejelse værd. Men på den anden side, har vi en skjult
merværdi i huset, som ikke trækker negative renter. Anders tager drøftelsen i
kassererforum.
Anders gennemgår budget 2021.
Punkt 4:
Nyt fra Glostrups Skoler (O)
Er der punkter, der evt. kan være af fælles problemstillinger, må man meget gerne
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet.
NO:
Afdelingsskoleleder stopper den 12. marts. Lærerne kede af det - ny øverste leder
igen, svært med mange lederskifte. Afdelingsleder for udskolingen konstitueret. I
gang med ansættelsesproces. Møde med ledelse om børnehaveklasselederne - har
2 bh.ledere for meget, det giver utryghed. Mulighed for bh.klasseleder får timer i
almenklasser fordrer en læreraftale.
Indskoling- og mellemtrinslærere er overrasket over, at skulle møde ind til fuldt
skema. Nødundervisning i fuldt børneskema? Kommunal beslutning at man gør det.
Lærer i indskoling smittet og hjemsendt.
SK.:
Gruppeordningernes flytning kom bag på personalet, Faglig Klub-møde med plads til
reaktioner. Skuffede over processen og beslutningen om fremrykningen.
Information om genåbning og opstarten kører fint.
SØ:
Det der har fyldt, er afgangsprøver i udskolingen og udmeldelsen fra UVM ift
nødundervisning vs fuldt skema til indskoling og mellemtrin.
Opstart - teknikproblemer med nye tavler og kopimaskiner har drillet.
Fokus på symptomer og hjemsendelse af børn - forældrekommunikation ifm.
symptomer fylder meget i indskolingen.
6 børn hjemsendt med symptomer fra 1 klasse.
Forskudte mødetider virker ikke - så eleverne blander sig ved indgangene. Lærerne
skal stå og være “politimænd”

VE:
Lærerne i indskolingen er frustrerede over fuld skematid til genåbningen. Eleverne er
trætte af at være der så lang tid. Man burde udnytte, at der er en åbning fra UVM om
kortere skoledag.
VE får måske 2 børnehaveklasser til næste år. Orienteringsmøde om
børnehaveklasserne i aften. Faglig Klub-møde om gruppeordningernes flytning med
meget gode input.
Nye ansættelser, 1 opsigelse.
BUC:
Ny leder - meget dygtig, alle er begejstrede. AMR og Kontaktperson haft møde om
sammenlægning med GS. Ikke interesserede i den sammenlægning. Leder haft
møde med Centerchef om det. Indtil videre ingen proces i det.
Nyansat i barselsvikariat. Ikke en del af sundhedspersonalet på afdelingerne, men
lærerne er ikke en del af deres teststrategi. Leder i dialog, så der også kommer en
testbus til BUC.
Fælles forståelse - hvilke aftaler er der andre steder?
CBUF:
SB:
Intet nyt møde siden sidst.
Referat:
Fuldt skema til indskoling og mellemtrinsklasserne - en begrundelse kan være, at
klubberne er pressede på børnetal og dermed på indtægt, og hvis børnene skal
passes i nødpasning inden Klubtid, så koster det flere pædagogtimer.
Opmærksomhed på klasser og hjemsendte/sygemeldte børn med symptomer.
Kan der laves en ordning, så det ikke er lærerne, der ringer børn hjem, men måske
ledelse eller kontoret?
Punkt 5:

Meddelelser:

a. Formanden
- OK 21
- Lejrskoleaflysninger - lærertimerne skal bruges på noget andet. Dialog om
løsning. Skriv til SB om løsningsmuligheder til støtteaktiviteter med trivsel
og fagligt fokus.
- Corona - sygefraværet for lærerne har været faldende. OBS. på mange har
arbejdet hjemmefra. Stadigt sygefravær for indskoling- og mellemtrin.
Arbejdsskadeanmeldelser ifm. Coronasmitte; syg i 25 dage og/eller
senskadefølger. DLF er uenig, hvorfor vi anmelder, hvis ikke arbejdsgiver
gør det.
Testning og arbejdstid - så vidt muligt før eller efter arbejde
- TAL

b. Næstformanden

b. Kassereren
c. MED
Ekstraordinært GS MED vedr. grp.ordningerne
- procesplan præsenteres med medarbejderinddragelse ift. overflyttelse
og indretning af lokaler.
- opmærksomhed på lærerressourcer ift. forflyttelser/ønske om at blive
på matriklen.
- Flyttegruppe - medarbejdere fra alle 3 matrikler med. 3 kulturer skal
integreres.
- Lokaler klar til 1. august
- Udeområder til gruppeordningerne, så de kan få luft/trække sig.
Nuværende etablering af legepladser kan komme i spil.
- Teams flyttes som de er nu - medmindre der er nogle andre ønsker.
- Hvordan sammensmeltning - normering af lærerstillinger i
gruppeordningen vs. være en del af normalområdet og omvendt, jf.
udmelding fra MI på et lærermøde.
- Gruppeordningen er takstfinansieret, det har sin egen ramme ift.
lærernormering.
- Flytning af VE-gruppeordning; hvornår? Børnehensyn ift. tidspunkt midt
på året.
d. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest
-

Nyt fra arbejdsmiljøforum

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

Punkter til næste møde

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

Eventuelt

Referat:

Mødet slut kl.: 10:55

