26. juni 2018

Referat af KS-møde tirsdag den 26. juni 2018 kl. 12.15
på kredskontoret
Til stede: Afbud fra Anne Kristine (kom senere) og Claus Plenaa.
Pkt. Emne
1 Nyt fra skolerne
-

Husk – opdater skema til
til/afgang fra skolerne!

2 Sammenligning af TR-tid på skolerne.
-

Se bilag

Borgerskolen er en af de såkaldte 120 skoler. De har
formået at løfte 9. årgangs karaktergennemsnit og
har derfor indfriet målsætningen og modtager 1,4
mill.
Hedehusene skole: 2 timer ugentligt er afsat til fælles
forberedelse – det diskuteres hvad de skal bruges til
– mindre fleksibelt næste år end i indeværende skoleår.
Charlotteskolen har afholdt faglig klub om deres arbejdstid/opgaveoversigten for det kommende skoleår. De synes, det er uklart om bl.a tiden til andre
opgaver slår til og fordeles retfærdigt.
Det interessante er, om det kan mærkes, at
tr/amr/leder-samarbejdet er styrket siden 2014, og
særligt om man har tid til at løse sine TR-opgaver
forsvarligt/kvalificeret og bidrage til god skole sammen i trio. Jf. Kap 3 i MEDhåndbogen: TR’s opgaver
Undervisningsforpligtelsen er eneste kende tal over
årene. Et parameter, der kan skeles til, er også antallet af ansatte på skolen under vores overenskomstdækning *). Inden 2013 var akkorden aftalt til 200
timer + 3 t/ansat *). Skulle der være øvrige opgaver,
der mangler at stå under punktet “andre opgaver”,
skal de sendes til David.
FU er interesseret i også at få oplyst AMR’s lektionstal på lignende vis.

3 ”Ny Start” lokale tiltag

Hovedstyrelsen har tilbudt at støtte de lokale kredse i
arbejdet med “Ny start”. Kredsstyrelsen diskuterer
hvordan hjælpen kan bruges. Efter ferien arbejder vi
videre med dette punkt.
Forslag: Skoleledere og AMR inviteres med på kredsstyrelseskurset og derved styrkes samarbejdet og
social kapital. FU har mandat til at tage fornødne
skridt og beslutninger på dette forslag - for der skal
inviteres og bookes, hvis det skal iværksættes.
30.august skal FU melde tilbage til hovedstyrelsen,

om muligt.
Forslag: Kobberprisen tildeles en leder der er god til
at lede
4 Meddelelser

Bank: Nordea er nuværende bank. Vi vil gerne skifte
pga. manglende forståelse af kredses organisationsform - vi drukner i papirer og dokumentationskrav.
FU har mandat til at tage fornødne skridt og beslutninger på dette forslag.
Ferie med og uden løn: TR har en informationsforpligtelse overfor nyansatte (1,5 år). Man afvikler først
ferie på feriekort fra tidligere arbejdsgiver, så ferie
med den i HTK optjente ferie og til sidst ferie uden
løn - her søges dagpenge og man SKAL MELDE SIG
LEDIG INDEN FERIE UDEN LØN. Skolens kontorassistent ved ikke, om man har feriekort eller ej. Det skal
man gå ind og fortælle. KS bad om at FU udsender
info i mail. Vi skriver det også på hjemmesiden.

8 Evt.
-

Herunder punkter til kommende
møder

punkt til næste møde:
Faglig klub og forplejningsbeløb.
Pernille Keplers spørgsmål til Sengeløse Bestyrelsesnotat om budgettal.
Hvordan kan hovedforeningen støtte os i "Ny Start"?
Planlægge kredsstyrelsesinternat m/u trio.
Hvordan forbedrer vi udbytte af "nyt fra skolerne" kunne det være sparringsoplæg og afleveres dagen
før mødet?

Heidi Yoma Rasmussen / Rikke Groth Krumbach
Dirigent: Lisbeth
Referent: Rikke
Oprydning: Kristoffer og Kristoffer
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