REFERAT KS-møde, den 30.9. 2021 på Brøndbyvestervej 58 kl. 8-10.30
Dato og tidspunkt

Kl. 8-10.30

Mødefacilitator

Anna

Referent

Anna

Kontaktperson
Afbud
Brød

PUNKT

TID

Morgenmad og løs snak

15 min.

Godkendelse af referat

1 min.

Orientering
Drøftelse
Beslutning

MÅL

Hvem gør hvad og
hvornår?

Vi godkender referat fra
9.9. i næste uge til
ekstraordinært KS 7.10.

Tema

DLF/GLF-relevant
Indtastning af opgaveoversigter i
TR-teams

hele mødet

arbejdsmøde

Vi ser intro-videoen på
Insite og hjælpes ad med
at starte indtastning af
opgaveoversigterne fra
VE, SØ, SK og NO

TR får et aktuelt sæt
opgaveoversigter
med fra skolerne
minus pædagogernes
og løse vikarers

Kommunikation til
medlemmer - hvem er
ansvarlig, hvad er
fortællingen?

OPFØLGNING

plus de på barsel
(hvis der er lavet en
på dem)
Lokalaftale
Løntjek og lyttemøde:
opgaveoversigter: vi mangler et par
datoer fra NO.
Helst tirsdag eller torsdag, men
kom gerne med alternative dage, så
ser vi på det.

SK: løn: 8.11.
VE: løn: 9.11.
SØ: løn: 11.11.
NO: løn:
SK: opg.: 27.9.
VE: opg.: 7.10.
SØ: opg.: 8.10.
NO: opg.:

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
.

Meddelelser på lydfil fra Thomas

Evt. + punkter til næste møde

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, DLFinfo, Arbejdsmiljø, HV-info,

Evt.
Nyt fra skolerne afskaffes.

