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                                                                                                   Brøndby d. 2019 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 20.9.2019 

 

Tilstede:Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen; Latifa Mojib, Rasmus D. Nielsen, Anders T. 

Simonsen, Nils Greve og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: 

 

1.  Godkendelse af referat 

 

 Referatet er godkendt 

2. Kredsarbejdet lige nu RJ  Datoer for skolerunder: 

BS-I – 24.9.2019 

BS-O – 13.11.2019 

BV-O – 6.11.2019 

 

 En definition på 0-dage/ferie: 

Feriedagene er fordelt over fire uger i 

sommerferien og 1 uge i efterårsferien, i 

skoleåret 2019/2020. 

0-dage er de dage, hvor eleverne har 

skolefri, uden for den kollektivt varslede 

ferie, fx vinterferien, dage mellem jul og 

nytår osv. 

 

 Budget 2020. Budgetforhandlingerne 

trækker ud, men det ser ud til at falde 

positivt ud for Brøndby kommune. 

 HMU: vi er i gang med at udarbejde en 

strategiplan for kommunen – strategi 

2030. Lærerforeningen har fået plads i 

skrivegrupperne. 

 

3. Lærerens dag 4.10.2019   Vi kører ud med kage til kollegerne, på 

skolerne. 

 

4. Løntjek uge 45 & 46   FU kommer ud på skolerne og tjekker 

lønsedler: 

BV-I d. 4.11.2019 (RJ) 

BV-O d. 5.11.2019 (RJ/HR) 

BS-I d. 5.11.2019 (NG/EM) 

BØ d. 12.11.2019 (RJ/HR) 

UCN d. 12.11.2019 (NG/EM) 

BS-O d. 13.11.2019 (RJ/NG) 
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5. HST-valg   Det er vigtigt, at vi får støttet op om 

kandidaterne, der kommer fra 

Hovedstaden Vest. Pt. har vi tre 

kandidater. 

 

6. Cases fra virkeligheden   Lejrskoleberegning 

På opgaveoversigten skal 

undervisningstimerne til lejrskolen 

fremgå samtidig med, at der skal 

udbetales løn for 1/3 af 

rådighedstimerne. 

Det er derfor vigtigt, at man husker at 

give besked til kontoret om start- og 

sluttidspunkt for lejrskolen. 

Husk også at udfylde time-/dagpenge-

seddel efter endt lejrskole og man skal 

holde øje med, om man får 

lejrskoletillægget også, på den næst 

kommende lønseddel. 

Aftalerne kan læses på kreds15.org under 

”Aftaler og løn” – Lokale aftaler og 

tillæg” – ”Tillæg for lejrskoler”. 

Her kan du også se vores lønkort. 

 

 Afsked i prøveperioden 

Vi har gennemgået reglerne for 

ansættelse og afsked – varsler m.m. kan 

man læse på Bølgen. 

 

7. Nyt fra skolerne   

 

8. Evt.   

 

 

Referent: Helle Rasmussen og Rikke Jørgensen

      
                
 


