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                                                                                                   Brøndby d. 03.9.2020 

Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 28.8.2020 

 

Tilstede: Helle Rasmussen, Elin T. Mortensen, Latifa Mojib, Rasmus D. Nielsen, Lotte H. Nielsen, 

Nils Greve, Anita Bütow og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: Anders T. Simonsen 

 

1.  Godkendelse af referat 

 

  

2. Praktisk info. RJ  Introdag for nye medarbejdere 
30.9.2020, i tidsrummet 8.00-14.00 - Husk at 

informere de nye kollegaer om, at de skal meldes til 

hos deres leder. 

 

 Kommunal TR-temadag 
Temadagen skulle være afholdt inden sommerferien, 

men afholdes i stedet onsdag den 28.oktober på 

Glostrup Park Hotel, fra 8:30 – 15:00. 

Temaet er TR’s roller og tillid.  

Tilmelding via Bølgen eller hos kredsen. Skal kredsen 

melde dig til, skal du senest give besked senest 

onsdag d. 16.9.2020 

 

 Kommunale budgetter 
Der er igen i år blevet bedt om, at man udarbejdede 

sparekataloger, i forvaltningerne, så politikerne kan 

have et råderum at prioritere i. 

Man har politisk besluttet, at man hvert år vil have et 

politisk råderum på 10 mio. kr., så man fra politisk side 

kan sætte projekter i gang. 

Umiddelbart har Coronasituationen betydet en kraftig 

økonomisk opbremsning, på landsplan, men Brøndby 

kommune kommer pænt igennem, som det ser ud lige 

nu. 

Der er blevet besluttet en kommunal 

udligningsordning, der får den betydning, at når alt 

gøres op, er der allerede nu et råderum på 7 mio. kr. – 

politikerne i Brøndby har et mål om at kunne prioritere 

for 10 mio. 

I Brøndby Lærerforening mener vi, at man, situationen 

taget i betragtning, skal ”nøjes” med at lave politiske 

prioriteringer for de 7 mio. kr. også fordi Coronakrisen 

har vist os alle, hvor vigtigt det er, at der er hænder 

nok ude blandt borgerne. 

 

 Sorø-mødet 2020 
Rikke Jørgensen er blevet inviteret til Sorø-mødet af 

UVM. Blandt andet skal der evalueres på erfaringerne 

vi har fået under Corona-lockdown og genåbningen af 

skolerne, inden sommerferie 2020. 

Kurser: 

Kredsstyrelseskursus d. 19. - 20. november, på Marienlyst 

 

AMR temadag d. 19. november – AMR skal henvende til sin 

leder 
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3. Arbejdstidsaftale 2020 
Tilbagemelding fra skolerne 

  Skolerunder/medlemsdebat 
Kredsen har været rundt på alle skoler og fremlægge 

aftalen, med efterfølgende spørgsmål, refleksion og 

debat. Både ja- og nej-synspunkterne blev vendt og 

diskuteret. 

 

KL har enstemmigt stemt ja den 27. August 2020. 

 

Fokuspunkter, hvis det bliver et ja: 

 

TR’s rolle bliver omfattende i den nye aftale. 

 

Implementeringsplan med Kick-off i november, hvor der også er 

nedsat et fortolkningsudvalg 

 

Vi skal være opmærksomme på at få udarbejdet kommentarer, 

hvis vi skal udarbejde en ny lokalaftale – forståelsespapiret 

overlod alt for meget til fri fortolkning og kunne til tider opleves 

som ligegyldig, da ledelsesretten til hver en tid trumfede den 

forståelse, der oprindeligt lå bag.  
 

4. Halvårsregnskab   Regnskab 2020 
Regnskabet er fremlagt og vi ligger et stykke under de 

50 % på stort set alle poster. (Der er budgetteret med, 

at vi når 100 % til januar). 

 

5. Kongres 2020 
Tilmelding og frokost 
   

  Tidsplan 
Kongressen afholdes på Scandic Hotel, Falconer allé, 

d. 22.9, kl. 10.00-18.00 & d. 23.9, kl. 9.00-18.00. 

 

Hvis I kommer og deltager, så husk at skrive, hvor 

mange lektioner I bliver vikardækket. 

Program m.v. udsendes snarest. 

 

6. Nyt fra skolerne 

 

  På Brøndby Strand Skole, har man valgt at aflyse 

planlagte temadage, pga. corona. 
Det drejer sig om de dage, hvor man ellers har tradition 

for at arbejde med aldersblandede hold og den fælles 

aktivitetsdag d. 1.9., blev også aflyst, for at mindske 

smittefaren. 

 

På BS er man pt ved at udvælge, hvilke punkter fra 

APV´en, man skal arbejde videre med frem mod næste 

måling. 

 

7. Evt.   Vi diskuterede hvor vidt skolerne har en 

fastholdelsesplan, der er pt en ret stor udskiftning på 

en af matriklerne, i kommunen. Vi tager det på som 

punkt fremover, for at følge udviklingen. 

 Rygefri arbejdstid – håndhæves det? Og hvordan? 

 
Referent: Latifa Mojib og Rikke Jørgensen

      
                
 


