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                                                                                                   Brøndby d. 13.06.2018 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 8.06.2018  

 

Tilstede: Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen; Latifa Mojib, Rasmus D. Nielsen, Nils Grev og 

Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Anders T. Simonsen  

 

1.  Formandens orientering 

 

RJ  17.5.2018 var Rikke til møde i 
fællesrådgivende organ. Et punkt var forslag 
om at benytte muligheden for at afkorte 
skoledagen med brugen af § 16b. 
Børneudvalget har indstillet til KB, at man 
ikke gør brug af denne mulighed. 
I kredsen tager vi beslutningen til 
efterretning.  

 

2. OK18   OK-18 afstemning sluttede 4. juni 2018 og 
resulterede i et ja med 74,6 %.  
 

 NG og RJ var til Ekstraordinær kongres d. 
7.06.18. Kongresvedtagelse uddelt til TR – 
bilag 1.  

 
 Hovedstyrelsen og kredsene skal inden slut 

august nå at drøfte følgende:  
1) Styrke kvaliteten i undervisningen  
2) Forbedre arbejdsmiljøet  
3) Styrke den professionelle kapital 

 
 I forbindelse med OK18 har vi genoptaget 

Nyhedsbrevet. Vi har besluttet, i 
Kredsstyrelsen, at vi vil sende nyhedsbreve 
ud til medlemmerne, når det er relevant. 
Det skal være muligt for medlemmerne, at 
vælge nyhedsbrevet fra.  

 

 

 

3. Forståelsespapiret   Det forventes, at Forståelsespapiret 
fortsætter i kommende overenskomst 
periode. RJ og NG har møde d. 18. juni med 
Helge Skramsø om evt. ændringer i 
Forståelsespapiret for den kommende 
periode. 
 

 Lejrskole beregning sker i kommende 
skoleår efter OK-18 aftalen, hvor 
rådighedstimerne kan medregnes i 
arbejdstiden eller udbetales med 1/3 løn i 
den efterfølgende månedsløn (se bilag). 
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4. Arbejdet i MED-systemet   Som nyvalgt TR skal man på MED-
uddannelse, som udbydes af Brøndby 
kommune. Du finder kursus og tilmelding via 
medarbejderportalen 
https://connectra.brondby.dk/sslvpn/Login/Lo
gin 
 

 Gruppearbejde om emner, der kan tages op i 
MED-udvalget. Punktet vil være et fast punkt 
på vores møder i kommende skoleår. 
 

5. Nyt fra udvalg   Kasserer: kørselsregnskab sende til HR 
senest d.22.6. Ved frikøb i forbindelse med 
TR-arbejde for kredsen meldes det til HR.  
 

 Tilmelding til sommerferiefrokost senest den 
11.6. til EM. 

6. Nyt fra skolerne   
 

7. Evt.   

 

 

Referent: Helle Rasmussen og Rikke Jørgensen
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