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                                                                                                   Brøndby d. 28.11.2017 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d.24.11.2017  

 

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

 Nils Grev, Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Steen Rosted, Linette Træholt 

 

1.  Formandens orientering 

 

ND  Klasse- og elevtal pr. 5.september 
2017 blev uddelt. Der er normeret 
med 8 elever for meget i skoleåret 
17/18. Der er 138 flere elever i dette 
skoleår sammenlignet med sidste 
skoleår – se bilag 1. 

 TR: hold øje med 
beskæftigelsesgraden for den gruppe 
der er født i tidsrummet 01.07.1956 – 
01.08.1963. De kan benytte sig af 
Brøndbymodellen, hvor de går ned i 
arbejdstid, med op til 7 timer pr. uge, 
men med fuld pensionsindbetaling – 
K15 opfordrer til, at man benytter 
Brøndby-modellen. 

 SR & ND holder møder med lærere 
fra TMG om deres rolle på 
Brøndbyvester Skole. 

 Alle overnatninger med elever er at 
betragte som en lejrskole og derfor 
udløser det de aftalte tillæg og 
diæter. Det er vigtigt, at lærere, der 
har været på hytteture/lejrskoler 
søger diæter, det er skattefri kroner 
man har ret til fordi man ifbm. Turen 
har haft dobbelt husførelse. 
 

2. Erhvervskortet   Det er muligt at lave en aftale med 
lønkontoret om et bruttolønstræk til 
køb af et erhvervskort til transport 
mellem hjem og arbejde – se bilag 2. 

 

3. Forståelsespapiret §6 & §8   §6 – ”Hvis der i løbet af skoleåret 
opstår behov for at ændre på indhold 
eller omfang af de arbejdsopgaver, 
der fremgår af lærerens 
opgaveoversigt og mødeplan, drøftes 
dette snarest muligt mellem skolens 
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ledelse og læreren. Skolens ledelse 
kan herefter foretage ændring…” 
§8 – ”Der er enighed om, at der er 
anvendt overtid i de tilfælde, hvor 

 Det er planlagte årsværk ikke 
kan udføres inden for 
årsnormen. 

 Der tilføjes opgaver i 
opgaveoversigten og 
reduceres ikke tilsvarende i 
det fælles afstemte årsværk. 

Overtid overføres til næste 
normperiode eller udbetales. 
Planlægges en lærer med overtid, 
meddeler læreren samtidigt 
ønske om udbetaling eller 
indregning i næste normperiode”. 

 Forståelsespapiret skal sidestilles 
med lærernes overenskomst og skal 
derfor respekteres og forsvares af 
alle parter. 

 

4. Skolerunder - opsamling   Punktet udsættes til næste møde 
 

5. Nyt fra udvalgene   Hvis man er medlem / kunde i LP 
(Lærernes Pension) har man 
mulighed for at benytte sig af Falck 
Helthcare, hvis man er sygemeldt 
eller har tilbagevendende 
sygdomsperioder. Det skal ses som 
et supplement til de indsatser 
kommunen og DLF ellers har – se 
bilag 3. 

 I samarbejdet mellem kredsene i 
Hovedstaden vest, arbejdes der på 
et fælles medlemsarrangement om 
OK18, hvor Anders Bondo 
Christensen kommer og holder 
oplæg. 

 Resten af punktet udskydes til næste 
møde. 

6. Nyt fra skolerne   
 

7. Evt.   Kredsstyrelsen ønsker Kent Max 
Magelund tillykke med det flotte valg. 

 

Referent Steen Rosted

                       


