15. maj 2018

Referat af KS-møde tirsdag den 15. maj 2018 kl. 12.15
på kredskontoret
Fraværende: Kristoffer (Reerslev), Claus, Mathias
Pkt. Emne
1 Nyt fra skolerne
-

Husk – opdater skema til
til/afgang fra skolerne!

2 Fremtidens skole
-

Se bilag

3 HTK-aftale

4 Faglig klub i forbindelse med OK18
-

Planlægning af datoer med deltagelse af FU

Hedehusene Skole og Charlotteskolens scienceworkshop i uge 32 er aflyst.
Mølleholmskolen er i forbindelse med besøg fra et
konsulentfirma, blevet oplyst om, at der er en del
fleksibilitet i forhold til det ansøgte projekt, når det
lander på skolerne.
Langtidssygemeldte lærere på Gadehaveskolen er
blevet opsagt. Kredsen er OBS på baggrunden for
denne slags sager.
Heidi gennemgik sin kritik og skepsis ift. kommissorium og projektbeskrivelse af Fremtidens skole.
Heidi har en plads i projektets styregruppe, som pt
arbejder med gennemgang af projektbeskrivelsen.
Kredsstyrelsens medlemmer forholdt sig kritisk,
skeptisk og undrende til projektbeskrivelsen.
Michael Ziegler er af Kreds 16 blevet inviteret til at
mødes om et samarbejde vedr. en evt. lokalaftale i
HTK.
Ziegler har taget pænt og positivt imod invitationen.
Kredsstyrelsen drøftede FUs oplæg til arbejdstid.
Med følgende ændringsforslag var der opbakning til
udkastet:
- 4 ugers varsling i stedt for 2
- Ændring af 11 PR-møder til en mere generel
formulering
- Ændring af formulering af to-lærer ordning
- Ændring af tilstedeværelsestidsrummet
Casper gennemgik KL-resultatet af organisationsforhandlingerne.
FU stiller gerne op som backup i forbindelse med
Faglig Klub møder. TR kan booke FU på DLFinsite.
Alice informerede omkring formaliter vedr. urafstemningen.
FU laver et nyhedsbrev vedr. OK18 og urafstemningen, sendes på DlfInsite og TR videreformidler til
medlemmerne

5 Skoleårets planlægning – hvor langt
-

Medbring din skoles samarbejdsgrundlag
Fagfordeling
Evt. Ledige stillinger (også næste
skoleår)

6 Udvalg
-

Ønsker til udvalg udfyldes

7 Meddelelser

David viste hvor og hvordan man finder skolernes
samarbejdsgrundlag på kredsens hjemmeside.
Byrådets samarbejdsgrundlag punkt 8 indeholder 11
punkter, som skolelederne sammen med TR, skal
konkretisere. FU er behjælpelig hermed.
Årsnormen 2018/2019 bliver 1679,8 timer.
Alle skoler har så småt taget hul på fagfordeling.
Fløng har 1 ledig stilling opslået
Borgerskolen har 2 til 3 ledige stillinger opslået

David omdelte prioriteringssedler til udvalgsarbejdet.
Sedlerne skal afleveres ASAP
Skolebesøg i London er aflyst. Da der er for få Kredsstyrelsesmedlemmer der kan deltage pga. afgangsprøver mm. på skolerne.
En evaluering vedr. Byrådets samarbejdsgrundlag
viser, at samarbejdsgrundlag bør opdateres.
Frikøb i forbindelse med TR-arbejde udover frikøb til
KS, skal TR tjekke grundigt og underskrive, inden
skolerne kan sende regning (Det er den faktiske tid
på dagen, dog max. 7,4 timer pr dag).
Åbent medlemskursus afvikles fredag d. 28/9 kl. 17 til
lørdag d. 29/9 kl. 13 med følgende program:
Fredag – Jeppe Søe
Lørdag – Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted
Thomas Grønnemark
Kredsstyrelseskursus afvikles d 9/10. oktober på Kragerup Gods. Husk at orientere skoleledelsen om datoerne.

8 Evt.
-

Herunder punkter til kommende
møder

Casper Christiansen / Kristoffer Vestergaard
Dirigent: Søren
Referent: Kristoffer Vestergaard
Oprydning: Rikke
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