
 

Dagsorden KS-møde, den 9. september 2021 på Brøndbyvestervej 58 kl. 8-10.30 

Dato og tidspunkt Kl. 8-10.30                                                                                         

Mødefacilitator Michelle 

Referent Lotte/Anna 

Kontaktperson  

Afbud Sarah 

Brød Flet 

 
 

PUNKT TID Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

MÅL REFERAT 
Hvem gør hvad og 
hvornår? 

REFERAT 
Kommunikation til 
medlemmer - ansvarlig 
og hvad kommunikeres 

REFERAT 
Opfølgning 

Morgenmad og løs snak 15 min.      

Godkendelse af referat 
Referat KS 12.8.2021 

1 min.     Godkendt 

Tema       

       

DLF/GLF-relevant       

Gaveregulativ K10 2 min. beslutning Efter sidste KS-mødes 
drøftelse skal dette 
gaveregulativ godkendes 
eller fraviges/justeres 

 Alle overvejer, om 
man tænker en 10-
års markering er 
værd at gå med. Man 
bestemmer sig for, 
om man hælder mest 
til for eller imod. 

 Tages op næste gang, 
KS den 7.10.: 
 
 Hvem gør hvad, hvornår 
og hvordan ift. de store 
jubilæer?  
 

https://docs.google.com/document/d/1c-qse6UO0z8gmP-dhuo3ZB0SW7k2xxVC4_WpT7zNC5Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SWBRMPUvLPsvMkuJX5PL_KY6gkQfds9jMFTEG3giS50/edit?usp=sharing


- 10 år skal afklares, vil vi 
gå med den?  
 
Anders kigger på 
budgettet og laver en 
konsekvensberegning. 

Facebook eller andet fællesforum til 
fælles kommunikation 
 
 

30  min. drøftelse og beslutning 
 

Målet er at vælge et 
fælles 
kommunikationsforum, 
hvor den tværgående 
sparring og gode 
rådgivning mellem TR’er 
og FU er let og 
tilgængelig til alle tider for 
alle. Facebooks konkrete 
tekniske muligheder 
præsenteres med hands 
on 

Der oprettes en GLF-
profil til Charlotte, og 
der tilkendegives, når 
hun er på. 

 Den interne facebook 
prøves af i en periode, 
hvorefter vi evaluerer, 
hvordan det er gået. 
 
Alternativt skal der findes 
et andet forum til fælles 
sparring og vidensdeling. 
 
Det skal defineres, hvad 
vi bruger de forskellige 
fora til. 

 
Profilen bruges til den  
interne, tværgående 
sparring og rådgivning. 
Mail bruges til mere 
følsomt materiale fx 
lydfiler, dagsordener, 
referater, info til lærerne 

Lyttemøder - FU fremlægger oplæg 
til møderne på skolerne; hvad og 
hvornår? 
 
FU foreslår at der placeres 
besøg/møder i nov - feb - maj på 
alle 4 matrikler. 
 

20 kort drøftelse og 
beslutning 

● Der skal 
fastsættes 
datoer  

● Defineres 
opgaver TR/FU 

● Bestemmes 
form ifm 
lyttemøder - 
besøg på NO, 
SK, VE og SØ. 

                BUC? 
 

TR: Tjekker op på, 
om lederne har lavet 
en aftale med besøg 
fra RT og Thomas 

 
TR: Kigger kalender 
ift. lyttemøder 
 
TR: Find dato - 
fortrinsvis mandag 
eller torsdag, hvis 
man gerne vil have 
Anna og Thomas ud 
at kigge på 
opgaveoversigter.  
 
NO afventer 

 Møderne er placeret i 
forhold til årets gang: 
august, november, 
januar, marts.  
 
Der kommer desuden et 
møde omkring skolestart. 
Tanken er, at 
lyttemøderne får et tema 
fx inklusion, 
meningsfulde teams. 
 
Behov for et 
A20/lokalaftalemøde. 
Opgaveoversigterne 
tænkes ind, og det skal 
foregå med lokal TR, der 



kender lokale forhold og 
aftaler. 

Lokalaftale       

Møde med skoleledelsen: vi skal 
gennemgå dagsordenen og i den 
forbindelse tale ind i lokale 
oplevelser omkr. strukturen til 
kompetenceudvikling: ICDP-kursus 
og Co-teaching (inkl. forberedelse). 
 
Dagsordenen er tidligere udsendt 
pr. mail til TR og sendt separat til 
Suppleanter i forbindelse med 
dagsordensudsendelse 

40 min. skolerunde 
drøftelse + beslutning 

● Alle kender  
dagsordenen 

● Afstemme de 
væsentligste 
pointer 

Vi har fokus på disse 
punkter: 

 
- dialog om 
opgaveoversigten; 
hvordan fungerer 
det? 
 
- icdp; hvordan får vi 
løst problematikken 
om kursets omfang 

 Afstemning af væsentlige 
pointer 
- dialog om 
opgaveoversigten; 
hvordan fungerer det? 
 
- icdp; der skal laves 
lokale løsninger på tiden 
til deltagelsen i kurset i 
år. TR kontakter lokal 
leder og de implicerede 
 
Diskussion af den ens 
"forberedelsesfaktor" og 
retfærdighed. 
 
Støttetimer og regler ift. 
vikardækning og brug 
som vikar. Skal afklares 
med leder. 
 

Sagsbehandling 
Til dette punkt skal fremsendes 
ønske om at bruge en aktuel 
medlemssag til sparring og til at 
gøre os klogere. Den aktuelle sag 
kan udspringe af dialog på tværs 
eller komme fra FU. Der kan til evt. 
udtales ønske om at få en sag på til 
det kommende KS-møde 

      

       

Meddelelser       

Indtastning af arbejdstid  10 beslutning Til kommende 
kredsmøde, den 30.9. vil 
vi udvide tiden, så 
arbejdet med at indtaste 

Vil TR og suppleanter 
sidde sammen i 
mødetiden, eller vil 
TR’erne sidde og 

 Der lægges et ekstra 
kredsmøde d. 7/10  
 
30.9. omdannes KS-



arbejdstid for de 
forskellige skoler 
opstartes. 

deles om at taste for 
2 skoler efter 
mødetiden?  
Der skal PC’er til, vi 
har to evt. 3 på 
kontoret 

mødet til tastemøde, hvor 
TR-teams sidder og 
taster arbejdstid ind. 

Kommunalt budget 2022 
(Høring i MED fra 16.-24.9.) 

10 orientering    Kommer med på AMR-
møde i næste uge. 

 
Ekstra information fra 
Glostrup Lærerforening, 
så vi er på forkant. 

Meddelelser på lydfil fra Thomas       

Møde i dialogforum 
 
 

 orientering klæde TR politisk på ift. 
de politiske dagsordener 
til at kvalificere 
repræsentanter i fx. 
Lokalråd, i dialogen med 
lokalledelse og evt.  
spørgsmål fra 
medlemmer 

   

Løntjek  orientering og beslutning efterfølgende at aftale 
datoer for besøg på 
skolerne til løntjek uge 
45-46 

   

Manglende pensionsindbetaling  orientering     

Evt. og punkter til næste møde       

Understøttelse af faglige 
fællesskaber på skolerne 
(kredsudviklingsprojekt i 
Hovedstaden Vest) 

      

Gaveregulativet skal videre til 
næste dagsorden 7.10. og endeligt 
tages stilling til 
 

      



Drøftelse: Nuværende struktur med 
samme rollefordeling til møderne 
eller en anden form?  

      

 

 

 

 


