
 

Referat KS-møde, den 28.10. 2021 på Brøndbyvestervej 58 kl. 8-10.30 

Dato og tidspunkt Kl. 8-10.30                                                                                         

Mødefacilitator Flemming 

Referent Anna 

Kontaktperson  

Afbud Anders J, Sarah 

Brød Flet 

 
 

PUNKT TID Orientering 
Drøftelse 
Beslutning 

MÅL REFERAT+beslutning 
 
 

Hvem gør hvad? 
 
- Kommunikation til 
medlemmer: 
 
- GLF-Info 
- Lyttemøde 
- Lokal TR 
- FU 

Morgenmad og løs snak 15 min.     

Godkendelse af referat 
Referat EKSTRA KS 7.10.2021 

1 min.     

Tema      

      

DLF/GLF-relevant 15 min.     

DLF Kongres 
Dagsorden – herunder: 
 

 O 
 

 

At give indblik i kongressens 
program og de enkelte pkt. 
 

Thomas orienterede om dagsordenspunkterne til kongressen 
og de forberedelser, der er lavet til kongresforberedelsen 
sammen med kredse fra hovedstaden Øst og Vest mandag og 

Thomas laver Kongresinfo til 
medlemmerne - udkommer i 
denne uge. 

https://docs.google.com/document/d/137f__RkerTBHZcmVjMB_X1pFszzPaD2d9qexwFG2LqU/edit?usp=sharing


- Gearet til fremtiden 
- DLF’s strategi / A20-

implementering 
 
 

Bilag: https://www.dlf.org/om-
dlf/kongres-november-2021 

Give input og mandat til 
formandens arbejde på 
kongressen 

tirsdag i denne uge. 
 
 

Regnskab K10 15 min. O+B Anders fremlægger 
kvartalsregnskabet 

Beslutning: vi skal på et kommende møde inden jul have 
fokus på at lave noget for medlemmerne. 
 

Anders tovholder for 
medlemsarrangement 
Andre i KS er velkomne til at 
være med 

Skolepolitisk Valgmøde, den 4.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
https://docs.google.com/document/
d/1ijjj73jBf3lVlax-
qsVVgPe0AWlsKr-
D/edit?usp=sharing&ouid=1001785
75782587030936&rtpof=true&sd=tr
ue 
 

45 min. O + D + B At KS har ejerskab og klarhed 
over valgarrangementet samt 
hvor der kan bydes ind på 
opgaver 
 
Aftale opslag og reklame for 
mødet på skoler 
Vi får fordelt opgaver med 
opslag og medlemsdeltagelse 
på mødet. 
 
Drøfte de 3 temaer der er lagt 
op og beslutte vores vinkel på 
de tre temaer. 
At vi har en fælles tilgang til de 
3 temaer; Kvalitet, 
Fællesskaber og Form på 
skolegang i Glostrup. 
At KS får lavet udkast til 
introspørgsmål til de 3 temaer 

Alle partier deltager, inkl. borgmesterkandidaterne.  
 
Temaer og GLF-vinkel: 
Kvalitet i folkeskolen: inklusion for alle, 
folkeskolemilliarden/ekstra lærere, længden på skoledagen, 
indskrivningsmodel, udskolingsmodel ift. kvalitet, fokus på 
overgange 
 
Fællesskaber i folkeskolen: inkluderende fællesskaber i 
skolen, en eller flere skoler - lokale råd, nærhedsprincip; 
meningsfulde fællesskaber i skolen - identitet i fællesskabet, 
klasselærerrollen - ressourcen til de primære voksne der 
binder fællesskabet sammen.  
 
Form på skolegang i Glostrup: aprilbørn, mellemtrin-
udskolingsovergangen, lange skoledage. 
 
Elevrådene spørges, om de har spørgsmål til politikerne fra 
det arbejde, de er i gang med - de ønsker, de diskuterer til 
elevrådsmøderne. 
 
Opgaver: 
Opsætte og udsende valgmødeplakaten 
Hverve deltagere 
Afdække andre interessenter end lærerne 

 

Lokalaftale      

Skoleplan - bruttoliste 
Opstart af arbejdet hen mod 
skoleplan 2022/23 
 

45 min. D Vi samler input fra 
lyttemøderne og drøfter, hvad 
der for nuværende fylder og 
kunne være indsatser og 

 Temadag fastlægges til 
arbejdet. 

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-november-2021
https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-november-2021
https://docs.google.com/document/d/1ijjj73jBf3lVlax-qsVVgPe0AWlsKr-D/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ijjj73jBf3lVlax-qsVVgPe0AWlsKr-D/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ijjj73jBf3lVlax-qsVVgPe0AWlsKr-D/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ijjj73jBf3lVlax-qsVVgPe0AWlsKr-D/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ijjj73jBf3lVlax-qsVVgPe0AWlsKr-D/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ijjj73jBf3lVlax-qsVVgPe0AWlsKr-D/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true


 
 
 
 
 
 
 
 
Forberedelse - kig ind i egen 
nuværende skoleplan. 
 
Bilag 
https://docs.google.com/document/
d/1WSBMGgs73d79PEdf_1gXdcW
sz45JwZG_XLB_Q_PCLVY/edit?us
p=sharing  

prioriteringer til kommende 
skoleplan. 
Kort præsentation af skolernes 
skoleplaner for indeværende 
år. 
 
Hvad skal være vores 
målsætning for skoleplanerne 
2022/23 
 
Opstart af etableringen af en 
egentlig procesplan 
Er der ønske om at vi laver en 
temadag til dette arbejde? 
 

Sagsbehandling 
Til dette punkt skal fremsendes 
ønske om at bruge en aktuel sag 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 15 min. orientering    

GLF’s lønpolitik 
 
 
Bilag 
GLF's Lønpolitik 

 kort præs. At KS har kendskab til GLF’s 
nuværende lønpolitik og 
forholder sig til, hvordan vi 
behandler arbejdet med denne 
på kommende møde 

  

Tilmelding til kursus i Herlev: 
“Faglige fællesskaber på skolerne” 
https://docs.google.com/document/
d/1j-
bCIvwpl_JflwuVaXO5pTgkChiDKvJ
P/edit?usp=sharing&ouid=1001785
75782587030936&rtpof=true&sd=tr
ue 
 

 Opslag 
præsenteres 

Samle tilmeldinger fra TR og 
TR-suppleanter 

  

https://docs.google.com/document/d/1WSBMGgs73d79PEdf_1gXdcWsz45JwZG_XLB_Q_PCLVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WSBMGgs73d79PEdf_1gXdcWsz45JwZG_XLB_Q_PCLVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WSBMGgs73d79PEdf_1gXdcWsz45JwZG_XLB_Q_PCLVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WSBMGgs73d79PEdf_1gXdcWsz45JwZG_XLB_Q_PCLVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SnkbvTSxC_lZ_X1Elz9n7QNCIxZTW8IuH9xjp0OdE9I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1j-bCIvwpl_JflwuVaXO5pTgkChiDKvJP/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1j-bCIvwpl_JflwuVaXO5pTgkChiDKvJP/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1j-bCIvwpl_JflwuVaXO5pTgkChiDKvJP/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1j-bCIvwpl_JflwuVaXO5pTgkChiDKvJP/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1j-bCIvwpl_JflwuVaXO5pTgkChiDKvJP/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1j-bCIvwpl_JflwuVaXO5pTgkChiDKvJP/edit?usp=sharing&ouid=100178575782587030936&rtpof=true&sd=true


Meddelelser på lydfil fra Thomas      

Orientering om HU MED mødet      

      

      

Evt. + punkter til næste møde      

Lønpolitik - drøftelse      

Fremadskuende: visitationsproces 
på GS og anvendelse af 
ressourcerne på specialområdet vs. 
almenområdet 

     

Medlemsarrangementer i 2021-
2022 

     

AMR-rolle NO      

Gruppeordningerne - manglende 
ansatte 

     

Vikardækning af to-
lærertimer/inklusionslærer 
(lovgivning og praksis) 

     

 

 

 

 

Punkter til dagsordenen: 

8-8.15: løs snak og morgenmad. 

 

Godkendelse af referat 

 

Relevant på skolerne fra Facebook/andet kommunikationsforum: Oprette Facebookgruppe/andet kommunikationsforum til KS, hvor TR kan 

stille lokale, relevante spørgsmål og få sparring - både af den brede kreds og fra FU. Fordelen er, at alle kan læse ind i det tema og være 



opdateret på samme tid. Dette kan resultere i, at temaet er relevant at tage op på KS-møde til yderligere drøftelse og udfoldelse med 

beslutning om handling. 

Punkter til dagsordenen:  

 

● Temadrøftelse om årets relevante udviklingstemaer/politiske temaer/GS-temaer: Inklusion, Co-teaching, meningsfulde teams, Mini-MUS 

hvert kvartal, indskrivningsmodellen osv. 

 

● DLF/GLF-relevant til udvikling: medlemskommunikation, GLF-arrangementer, “Faglig klub” eller lignende, udvikling af lærernes 

debatrum, lyttemøder osv. 

 

● Administration af Lokalaftale - teknisk aftalestyring: skemaer, opgaveoversigter, forberedelsespuljen ift. teamsamarbejde, håndtering af 

overarbejde, merarbejde, kompetenceudvikling osv. 

 

● Sagsbehandling - blive klogere på, hvordan vi gør: enkeltsager drøftes ikke som sådan, men enkeltsager kan danne eksempel for vores 

udvikling til bedre sagsbehandling; alle bliver klogere på det til næste gang. Ønske om punkt til sagsbehandling skal ske på evt. til et 

KS-møde til behandling på kommende møde eller minimum inden der sendes dagsorden ud (torsdagen inden KS-mødet).. 

 

● Meddelelser: både fysiske og som lydfiler med info på Facebook/andet fællesrum fx.: politisk kontakt/indflydelse, MED-relevant, DLF-

info, Arbejdsmiljø, HV-info,  

 

Evt. 

 

Nyt fra skolerne afskaffes. 

 
 

 


