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                                                                                              Brøndby d. 15. feb. 2018 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 9. feb. 2018  

 

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

 Nils Greve, Rikke Jørgensen, Anita Bütow (suppleant), Steen Rosted 

 

Afbud: Helle Rasmussen 

 

1.  Formandens orientering 

 

ND  Møde i A.P. Møller følgegruppen. Der 
ansøges om en to-årig forlængelse 
af projektet med lederforankret 
struktur. Møder i FF-team vil kunne 
planlægges mere fleksibelt, end det 
er tilfældet i indeværende 
projektperiode  

 Skolelederne har i dialog med 
forvaltningsdirektøren nikket til, at de 
vil forsøge at planlægge med et årligt 
undervisningstimetal (klokketimer) på 
750 for lærerne. Dog vil 780 fortsat 
være max-timetallet for en lærer i 
Brøndby.  

 HovedMED, 8. februar: Første 
drøftelse af Budget 2019. Der er 
afsat midler til at igangsætte et 
revideret Kirkebjerg-projekt med op til 
1500 boliger primært i et tæt, lavt 
byggeri. 

 I en opgørelse af 
afgangsprøveresultater ligger 
Brøndby Strandskole som nr. 1 i 
Brøndby og på Sjælland. I en 
oversigt for hele landet ligger skolen 
nr. 30. > Bemærk! Brøndby 
Kommune afholder temadag den 21. 
marts for alle tillidsrepræsentanter. 
Tilmelding via Bølgen op til en uge 
før afholdelsen.  

 Brøndby Kommune ligger på en 
andenplads i en Hovedstaden Vest-
opgørelse over kommunale udgifter 
til folkeskolen: 96.000 kr. pr. elev, 
Ishøj er nr. 1, Albertslund nr. 3.  

 Erhvervskort ( rejser med offentlig 
transport til og fra arbejde) kan 
rekvireres hos Brøndby Kommune. 
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Efter tilmelding til ordningen, for et år 
ad gangen, trækkes 1/12 af udgiften 

via lønsedlen før skat. 

2. OK18 ND  Kredsformandsmøde i Danmarks 
Lærerforening, 6. februar: Anders 
Bondo præciserede, at foreningen 
går efter en aftale om arbejdstid, der 
ikke er vedtaget i folketinget, som 
Lov 409 blev det. Et fokusområde er 
endv. At muligheden for lokale aftaler 
bevares. 

 
 

 

3. Folkeskoleideal RJ  Kredsstyrelsen besluttede lokalt 
at arbejde for et forløb, der sigter 
mod at sammenkæde, hvad 
kommunen / ledelserne og vi som 
lærere tænker om visioner, 
værdier og mål. På lærersiden 
kunne det være via drøftelser ved 
møder i de faglige klubber eller 
andre mindre fora. Dette også ud 
fra den viden vi har om, at 
lærerne efterlyser flere lokale 
pædagogiske drøftelser på 
fællesmøder eller i grupper. 

 Kredsstyrelsen vil fortsat drøfte 
muligheder og perspektiver i 
forhold til emnet. 

 

 

4. Forslag til budget 2019 NG  Kassereren fremlægger forslag til 
budget 2019 for Brøndby 
Lærerforening. Budgettet viser 
uændret kontingentopkrævning. 

 Forslaget godkendt! 
 Budgetforslaget skal fremlægges 

på den kommende 
generalforsamling. 

 

5. Generalforsamling SR  Foreløbig dagsorden udsendes 
den 14. februar. 

 Drøftelse af mødets afvikling 
samt valgene på dagsordenen. 

 Formand Niels Damløv går på 
pension pr. 31. marts, 2018. 

 Birthe Hansen TR Brøndby 
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Strandskole overbyg. genopstiller 
ikke. 

 Steen Rosted TR på 
Brøndbyvester skole afd. K og  
FU-medlem i Brøndby 
Lærerforening genopstiller ikke. 
Går på pension 30. juni 2018. 

 

6. Nyt fra udvalg   Forretningsudvalget foreslår, at 
Kreds 15 giver et bidrag til 
indsamlingen til den kollega, der 
er tilbageholdt i Tyrkiet.  

 Beslutning: Der doneres kr. 
5000,00 til kollegaens familie i 
Danmark. 

 PædagogiskForum indbyder til to 
DLF-konferencer i foråret.   

 Fælles mål skal revideres. DLF 
og Undervisningsministeriet 
indbyder til skole-lytte-møder 
vedr. emnet. 5 lærere, 1 
skoleleder samt skolens TR 
deltager. Skolerne udpeges af 
det forpligtende 
kredssamarbejde, hvorefter den 
endelige udvælgelse finder sted. 

 K15 Medlemskursus på 
Frederiksdal, 16. + 17. marts, 
2018. 
Vi bliver ca. 95 deltagere. Alle har 
fået opfyldt ønske om 
værelseskammerat. Deltagerliste 
udsendes til din tillidsrep. 

 
 

7. Eventuelt  Intet 
 

   
 

 

Referent Steen Rosted

      
                
 


