
 
 
 
 

Den  22. januar 2021 
 

 
REFERAT 

Ordinært kredsstyrelsesmøde 
torsdag 28. januar 2020 kl. 8:00 – 10.30 

 
 

Afbud: Sarah  
 
Referent: Anna  
 
Mødeleder: Anders N. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Punkter med bilag er markeret med * 
 
 
DAGSORDEN: 
 
Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-møde (30 sekunder) 
 
Referat:  
 
Referat fra 7.1.2021 godkendes til næste møde. 
 
 
Punkt 2:  Nyt fra Glostrups Skoler 40 min(O) 
Er der punkter der evt. kan være af fælles problemstillinger må man meget gerne 
fremsende dem senest om tirsdagen før KS-mødet. 
 
Referat:  
 
Coronaorganiseringen og de løbende tilpasninger lokalt. Herunder ønske om 
meldinger på om - og i givet fald hvordan - støtteundervisning varetages. 
Er der forhold vi på tværs bør være opmærksomme på – herunder evt. løsninger med 
retningslinjer omkring GDPR 
 
NO:  
Støttebørn får ikke støtte pt, de har det svært. Modtageklasserbørn sidder også med i 
klassen. 
Mange børn går hjem efter skoletid kl. 12.00, så arbejdsmængden fra frokost er ikke 
stor. For indskolingerne er organiseringen ikke optimal. Lærerne 0.-2. har både 
fjernundervisning og underviser de børn der er i klassen. Pædagogen går med i 



starten af nødundervisningen til opstart, men er ikke med til kl. 12.00. På mellemtrin 
og udskoling går meget godt.  
 
 
 
SK.:  
Ingen lærere laver nødundervisning. Det er pædagogerne, der laver nødpasning. Der 
gennemføres uv med støtte, jf. skemaerne. 
Faglig klub - der var plads til at få luft for Coronafrustrationer. Det hjalp på humøret, 
det var rart at mødes. 
 
SØ:  
Ingen støttetimer tildeles. Næsten fuld fagpakke i 9. klasse. Modtagerklassen 
hjemme og deltager i fjernundervisning, ingen læsehold, ingen ekstralærere.  
Flere børn kommer i nødpasning. Leder har skrevet ud om prioriteringen ift. at elever 
kan komme til nødpasning. Ligeledes er der meldt ud til forældre om det etiske 
aspekt i det at modtage fjernundervisning hjemme. Da der ikke køres efter normalt 
skema, kan lærerne selv være med til at definere skematiden ift. pauser og 
lektionslængde. 
 
VE:  
Fjernundervisning fungerer godt på mellemtrin og udskoling og er også godt på vej i 
indskolingen. 1.+2. klasse er sammen - en lærer er der. Mødes på Meet med klassen 
og vægter trivslen. Lærerne har ikke nødpasning, men kun fjernundervisning. Går 
meget godt.  
På skærm eller ej? Børnene er trætte. I starten gik det godt med at få dem på skærm, 
men nu er eleverne trætte. Forskelligt med eget temperament, ift. om eleverne har 
skærm på.  
Støttetimer bliver indført, men organiseringen er ikke på plads. Der er lagt op til egen 
løsning. Det er en balancegang ift. den undervisning, man også varetager i andre 
klasser.  
 
Ansat vikar for DSA-lærer. Ansættelsessamtaler til matematiklærerstilling i 
udskolingen. 
 
 
BUC: 
 
CBUF: 
 
SB:  
Sidste møde aflyst  
 
Punkt 3: Arbejdstidsaftale 2020 Implementeringsarbejdet 50 min: 
Under dette punkt ligger orientering om den lokale forhandlingsproces og status på 
forhandlingerne samt afklaring af KS holdning til elementer i de forskellige typer af 
lokalaftaler, der nu er indgået i andre kommuner. Forhandlingsudvalget arbejder 
stadig ud fra at ånd og rammer i gældende lokalaftale fortsat vil være fundamentet i 
en evt ny lokalaftale under A20 
 



Som forberedelse til dette punkt: Det giver et godt indblik og overblik, at orientere sig 
i de nye aftaler fra Frederiksberg, København, Frederikssund og Aalborg. Links: 
https://flfnet.dk/media/14015414/lokal-arbejdstidsaftale-flf-og-fk-endelig-udgave.pdf 
 
http://www.klfnet.dk/fileadmin/4._TR_og_AMR/TR_udsendelser_2020-
2021/tr_29_20-21_Bilag_KLF_arbejdstidsaftale_fra_1._august_2021_i_BUF.pdf 
 
https://www.kreds153.dk/media/14032306/aa20_elektronisk-udgave.pdf 
 
https://www.dlf37.dk/media/13975428/aftale-om-arbejdstid-for-laerere-og-bh-
klasseledere-i-frederikssund-underskrevet.pdf 
 
Det skal besluttes, hvordan og hvornår vi bedst inddrager medlemmerne i den videre 
proces. 
 
Referat: 
  
Vi er i gang med at få flere møder i kalenderen. Umiddelbart gode og konstruktive 
møder, god kommunikation, men der er ikke kommet noget konkret ud af dem 
endnu. 
Konkret drøftes emnet omkring forberedelse - fælles og individuel. 
 
Gode indspark fra tidligere KS møder om definitioner på forberedelse og 
selvtilrettelagt tid bruges nu aktivt ind i arbejdet. Tak. 
 
GF i marts. Der skal vi helst have noget info at fortælle ift. forhandlinger/aftale. 
 
Holdninger til de forskellige aftaler, input til fremgangsform, vægtning af emner. 
Konsekvenser hvis vi ikke kan lande en aftale? 
Kommunikation til baglandet - MEET faglig Klub i denne tid. Info på skrift inden 
mødet, så man kan følge med. 

 
Punkt 4:  Meddelelser: 
 

a. Formanden 20 min 
a) Møde i BSU d. 20. januar http://www.glostrup.dk/politik/politiske-udvalg-

organisation/84/2860?agendaid=3180 
b) Medlemskursus 9. 10. april 
c) OK21 
d) Varetagelse af undervisningen på det specialiserede område 
3)  Nære kontakter til B117 – HU møde 

 
 Referat:  
 
 ad a) Medlemskursus - KS ønske om, at det skal aflyses og afholdes til  

efteråret. 
 

ad c) Opmærksomhed på, at pædagoger med der varetager UV opgaver bør 
ansættes som lærere – evt. med 2 ansættelsesbreve. 

 

https://flfnet.dk/media/14015414/lokal-arbejdstidsaftale-flf-og-fk-endelig-udgave.pdf
http://www.klfnet.dk/fileadmin/4._TR_og_AMR/TR_udsendelser_2020-2021/tr_29_20-21_Bilag_KLF_arbejdstidsaftale_fra_1._august_2021_i_BUF.pdf
http://www.klfnet.dk/fileadmin/4._TR_og_AMR/TR_udsendelser_2020-2021/tr_29_20-21_Bilag_KLF_arbejdstidsaftale_fra_1._august_2021_i_BUF.pdf
https://www.kreds153.dk/media/14032306/aa20_elektronisk-udgave.pdf
https://www.dlf37.dk/media/13975428/aftale-om-arbejdstid-for-laerere-og-bh-klasseledere-i-frederikssund-underskrevet.pdf
https://www.dlf37.dk/media/13975428/aftale-om-arbejdstid-for-laerere-og-bh-klasseledere-i-frederikssund-underskrevet.pdf
http://www.glostrup.dk/politik/politiske-udvalg-organisation/84/2860?agendaid=3180
http://www.glostrup.dk/politik/politiske-udvalg-organisation/84/2860?agendaid=3180


b. Næstformanden 10 min 
Implementering af ny model på det specialiserede område. 

 
c. Kassereren 10 min 

Regnskab 2020. 
  

d. MED 10 min 
GS MED struktur: TAL-proces, proces om det specialiserede område - 
omstrukturering, flytning af klasser og personale, strategiproces. 

 
e. Forpligtende kredssamarbejde – Hovedstaden Vest 

Nyt fra arbejdsmiljøforum. 
 

f. Arbejdsmiljøudvalget 3 min 
Anmeldelse af Corona og evt. senskader som arbejdsskader. 

 
g. Fagdag og A.P. Møllerprojektet 

 
h. Andre  

 
 
Referat: 
 
Ad c) Fremlæggelse med forklaringer til driftsrapport for 2020. 
 
Punkt 5:  Punkter til næste møde   
 
Referat:  
 
Proces omkring omstrukturering af specialklasserne ifm. medinddragelse. 
Retningslinje om vold, trusler og chikane. 
Facebooksiden og kommunikation. 
 
Punkt 6: Til GLF-info: 
 
Referat:  
 
 
 
Punkt 6:  Eventuelt 

 
Referat: 
 
 
 
Mødet slut kl.: ca. 10.35 


