27. februar 2018

Referat af KS-møde tirsdag den 27. februar 2018 kl. 12.15
på kredskontoret
Til stede:
Pkt. Emne
1
Nyt fra skolerne
Farvel-kollega-skema

Sofie Løhde har været på besøg på Sengeløse skole.
Renovering af taget på Reerslev skole er afsluttet.
Mølleholmskolen er gået i gang med samarbejdsgrundlaget.
Faglig klub på Charlotteskolen har sendt et brev til
ledelsen vedr. Nærheden
Torstorp skole. UV-Tillæg over 750 timer er ikke
udbetalt samt andre tillæg. Ledelsen er i gang nu med
at rette op på fejlen.
Der arbejdes på, at hele regnskabet fremlægges og
ikke kun rammetallene på Hedehusene i skolebestyrelsen.
Kreds 16 har nu fået alle tallene (niveau 3) fra ISC.
De konkrete skolers tildeling, antal elever, årgange,
forventede antal stillinger mv.
Tilbagemelding fra møde med Flemming Ellingsen,
Per Aalbæk og Lars Holte
Farvel-kollega-skema:
Vigtigt at det bliver opdateret hver gang så der kan
dannes et overblik / ressourceforbrug mhp. Lærerskift, som der opleves meget af i øjeblikket.

2 Forberede ISU møde senere på dagen
-

Skoleudvikling
Lokallønsforhandling
OK18
UU, lektiecaféer, bevægelse,
reformelementer m.v.
(digitalisering 1:1 evt.)

3 Den skolepolitiske målsætning

Forberedelse møde m. ISU
Emnerne blev talt igennem og hovedfokus er skoleudviklingen i HTK og den manglende kommunikation
og rygtedannelse.

Udvalget arbejder videre.

4 Meddelelser

DLFinsite virker bedst med browseren Chrome

5 EVT.

Regnskabet er godkendt af revisoren og der kritiske
revisorer d. 8. marts
Forslag til Åbent Kredskursus –
Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted. ”Magten
tilbage til lærerne” - vedtaget
Spørgsmål vedr. frit lejde(karensfrihed) i forhold til
nye medlemmer– ikke noget nyt fra hovedforeningen.

6 GF udvalgsarbejde
-

Udvalgene mødes og arbejder
videre (se referat af 16/1)

7 ISU besøg

Spørgsmål vedr. hvordan et medlem er stillet ved
strejke/lockout under sygdom. Der blev henvist til
Konflikt-ABC på dlf.org, som løbende opdateres.
Udvalgene arbejde videre frem mod generalforsamlingen.

Fra ISU deltog: Kurt Scheelsbeck(C), Thomas Bak(A),
Anne Mette Bak(A), Jeanette Ingemann(C), Toke
Elling(C), Ole Hyldahl(Ø) og Esat Sentürk(B)

Casper Christiansen / Lotte Grell
Dirigent: Torstorp Skole
Referent: Tale/høre lærere
Oprydning: Selsmoseskolen og Sengeløse Skole
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