
 
 
 
 

Den 19. april 2021 
 

REFERAT 
Ordinært kredsstyrelsesmøde 

torsdag den, 22. april 2021 kl. 7:50 – 10:30 
 
Afbud: Flemming, Michelle 
 
Referent: Anna 
 
Mødeleder: NO 
 
Kontaktpersoner: Sarah 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde 
 
Referat KS 8. april 2021. 
 
Referat:  
 
Godkendt 
 
Punkt 2:  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. 
 
Referat: 
 
NO:  
2 lærere stressramt, der er hentet hjælp v. Trekanten. En voldsepisode mod lærer i 
skolegården. Der er lavet politianmeldelse via Lærerforeningen, Trekanten ligeledes 
inde over. Corona-relaterede arbejdsskader er anmeldt. Børnehaveklasseleder 
forflyttet til VE. En børnehaveklasseleder frivilligt forflyttet til SK. En af 
børnehaveklasselederne fra Ejbyhus skal tilbage til NO. Lokalrådsmøde - reaktion 
på, at gruppeordningerne skal flyttes til NO. Ansætte 4 nye lærere 
 
SK:  
Det kører på SK. Skal til TRIO-møde, første udkast til skoleplanen, indledende snak. 
Det bliver spændende, hvordan det bliver udmøntet. Coronatræthed over hele linjen. 

https://docs.google.com/document/d/19OGTGuL3iBwOF8wJKqVIjUu1wJguQkn8QhYcTwNYEZA/edit


Der kommer sene udmeldinger - først nu 1½ uge inden, at der kommer info ud om 
afgangsprøverne. Coronarelaterede arbejdsskadeanmeldelser kommer ind. 
 
SØ:  
Coronatræthed fylder også. Beslutningen om udeskole som en fleksibel ordning har 
givet ro på. Udfordringer når der er sygdom ved fjernundervisning - hvordan løser 
man det? Henvendelse fra kollega om seksuel chikane fra kollega, som AMR er inde 
over. Der er holdt møder med implicerede og oplevelsen er, at det er håndteret 
ordentligt. Skoleplanen - det bliver en spændende størrelse. Der skal ansættes 4 
stillinger. 
 
VE:  
Kollega, der er bekymret for Corona, er der fundet en løsning for. Fagfordelingen 
bliver udfordrende på matematik og dansk på mellemtrinnet. Skolen under tilsyn, det 
fylder meget. Lederne opleves meget væk.  
 
BUC:  
Kollega fik hjernerystelse i uge 8, hjemme i 2 uger, er kommet tilbage i langsom 
indfasning. Det går fint. Alle skulle have haft AZ-vaccine, men nu blev den 
tilbagekaldt. Venter stadig på vaccine. Ingen Coronaramte. Leder i gang med mus til 
1½ time. Hun gør det grundigt, lærer os at kende. Det er ordentligt. Undervisning af 
børnehaveklassebørn har hidtil været placeret langt fra skolen, nu er det løst, så de 
kommer hen på skolen. 
 
CBUF:  
Evaluering af ledelsesstrukturen på GS 
 
SB:  
 
Punkt 3:  Kommende medlemsaktiviteter (30) 
 
Vi skal drøfte, hvilke arrangementer vi skal lave for medlemmerne ift. 
Generalforsamlingens vedtagne budget til samme. 
 
Referat: 
 
Input til arrangementer med fagligt indhold. 
Arrangementet der blev planlagt i sensommeren, men som ikke kunne afholdes. Evt. 
inden ferien. 
Vente til efter sommerferien, da skolerne lokalt måske har brug for at lave noget 
inden ferien. Kollegerne har brug for at samles - man har ikke set hinanden meget 
det sidste år. Lokalt arrangement for at samle igen. Gøre det nemt at tilmelde sig. 
Hvordan får vi de nye med? 
Anerkendelse til lærerne fra GLF inden sommerferien - tak for omstillingsparatheden. 
Lægge en dato nu, så vi kan blive konkrete. 
Lokale faglige fredagsklub med et festligt indslag. 
Lærerne trænger til at samles og hygge sig. 
 
 
 



Punkt 4: KS Mødekalender og årshjul 2021/2022 (15 min) 
 
Her tages stilling til mødekalender, årshjul og KS-internatet 
 
Referat:  
 
Punkt 5: Arbejdstidsaftale 2021 (20 min) 
 
Formanden orienterer om, hvor vi aktuelt er i forhandlingerne. 
 
Referat:  
 
Vi håber, vi er der, hvor vi kan blive afklaret - enten har vi en aftale eller også har vi 
ikke. Forberedelse og pausetid har vi fra vores side defineret som pulje ift. 
undervisningen for den enkelte lærere. Vi fastholder samarbejdssporet, supplerer 
flere steder pga. vores skolestruktur. 
Vi håber, vi får et svar snart. 
 
Skoleplanerne - hvor langt er I i drøftelserne på skolerne? Indsatser - opgaver og 
resurceprioritering. 
 
Andre opgaver - kan den lokale skole råde over dem? 
 
Skolerunde med ledelsen - udmelding fra GLF og fortælle lærerne om en evt. aftale. 
 

  
Punkt 4: Meddelelser: 
 
a. Formanden:  
 
OK21: afstemningsresultat 85 % ja, 60 % stemmeprocent 
BSU-møde 21. april 2021: kort orientering om evalueringsdesignet til evaluering af 
GS ledelsesstruktur, opdatering af GK’s styrelsesvedtægt: SB sammensætning, valg 
til SB, specialuv. på GS, 760 timers gennemsnitligt uv, undervisning at 10. klasse 
skrives ud, tosprogsundervisning, indskrivning og klassedannelse, optagelse af børn, 
udskolingen, profilskolen VE, skoleudsættelse. Meget fokus på GS.   
 
b. Næstformanden 
 
c. Kassereren  
 
d. MED  
Fremadrettet arbejde med vold, trusler og chikane 
 
e. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 
 
f. Arbejdsmiljøudvalget  
 
g. Fagdag og A.P. Møllerprojektet 
 



h. Andre  
 

Referat: 
 
Punkt 5: Punkter til næste møde   
Referat: 
 
Punkt 6: Eventuelt 
Referat: 
 
Mødet slut kl. 10:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


