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                                                                                                   Brøndby d. 5.9.2017 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 18.8.2017  

 

Tilstede: Niels Damløv, Helle Rasmussen, Linette Træholt, Birthe Hansen, Elin T. Mortensen 

 Nils Grev, Steen Rosted, Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Ingen 

 

1.  Formandens orientering 

 

ND  På BKI-introdagen for nyansatte lærere 

og pædagoger deltager ca. 27 personer. 

 Aldersblandet indskoling: K15 formand 

og næstformand sidder i henholdsvis 

tværkommunal styregruppe og 

projektgruppen. 2017/18 – møderække 

for den fælles Brøndby-arbejdsgruppe 

uddelt. Arbejdsgruppen slutter af 18. 

april 2018 med et møde, hvor 

programmet er drøftelse og endelig 

opsamling i forhold til, hvad gruppen 

anbefaler forvaltningen med afsæt i 

gruppens arbejde og de lokale erfaringer 

på skolerne. Kredsstyrelsen sætter emnet 

på dagsordenen fremover for løbende at 

få informationer om arbejdet og lærernes 

vurdering af og holdning til en eventuel 

kommunal beslutning om indførelse af 

aldersblandet indskoling. 

 15. august fælles møde mellem HMU 

(fra K15, ND+SR) og 

kommunalbestyrelsens økonomiudvalg: 

Efter økonomiaftalen mellem regering og 

KL er de fleste forudsætninger for 

Brøndbys ”Budget 18” faldet på plads. 

Tilbage står ønsker fra partier og 

udvalgsformænd. Borgmesteren samler 

trådene i et såkaldt borgmesterforslag, 

der fremlægges til endelig beslutning i 

kommunalbestyrelsen ved 2. behandling, 

17. okt. 

 DLF Hovedstaden Vest afholder møde i 

ArbejdsmiljøForum, torsdag den 28. 

september, hos kreds 16 (Taastrup) 

 DLF Hovedstaden Øst og Vest afholder 

kongresforberedende kursus torsdag. den 

5. og fredag den. 6. oktober på Glostrup 
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Park Hotel. Niels Damløv, Rikke 

Jørgensen, Nils Greve og Steen Rosted 

deltager. 

 Danmarks Lærerforening afholder 

kongres, 10. 11. og 12. oktober på Tivoli 

Kongrescenter. På dagsordenen er bl.a. 

OK18. Kongressen er som udgangspunkt 

åben for presse og tilhørere. 

 DLF afholder regionalt TR-møde, 

mandag den 30. oktober på Hotel 

Scandic Vester Søgade 6. 

 Præsentation af DLF-materiale der kan 

anvendes i forbindelse med modtagelsen 

af nye lærere på skolerne. 

 

2. Evaluering af skoleårets 

planlægning 

  Mange lighedspunkter, men også store 

forskelle vedr. planlægningen af det nye 

skoleår. De fleste lærere har deltaget i 

samtale med ledelsen om 

opgaveoversigten. Tillidsrepræsentanten 

har i nogle tilfælde deltaget i samtalerne. 

Stor forskel på hvor mange ”detaljer”, 

der er taget med i opgaveoversigten - 

samt på hvor meget der er blevet italesat 

omkring den resursemæssige profil. Der 

er eksempler på, at en funktion under 

’andre opgaver’ har været udmeldt som 

lig med 1 til 2 lektioners mindre 

undervisning pr uge. Tid til uddannelse 

og kompetenceudvikling er højst uens 

fastsat på skolerne. En første vurdering af 

dette felt er, at lærerne i Brøndby har 

meget forskellige vilkår på dette område. 

Et forhold kredsstyrelsen må udtale sin 

kritik af. 

 

3. Kontingent 2017   Pr. 1. august 2017 betaler alle lærere 605 

kr. pr. måned. Konfliktkontingentet er 

bortfaldet, konfliktlån er tilbagebetalt og 

konfliktkassen er fyldt op igen. 

 

4. Budget 2018   Se formandens orientering. 

 

5. Nyt fra udvalg   K15-forretningsudvalgets besøg på 

skolerne blev aftalt. Der er tale om to 

besøg (efterår og vinter) på hver skole, 

eftermiddage. Tillidsrepræsentanten 
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indkalder til mødet i Faglig Klub regi. 

 Lønkampagne: I lighed med tidligere 

gennemfører DLF også i år (uge 38 – 39) 

en lønkampagne. Lokalt er det Kreds 15, 

der indsamler lønsedler for september 

måned og tjekker, at lønnen er korrekt 

beregnet. 

 KV17: Gruppedrøftelse vedr. 

kredsstyrelsens fokusområder for KV17. 

 

6. Nyt fra skolerne   Intet 

          

7. Evt.   Intet 

 

 

Referent Steen Rosted

      
                
 


