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Referat fra kredsstyrelsesmødet fredag d. 05.5.2021 

 

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

Nils Greve, Anita Bütow og Rikke Jørgensen 

 

Afbud: 

 
1.  Godkendelse af referat 

 

 
Referatet er godkendt 

 
 

2. Nyt fra formanden RJ ➢ Status på forhandlingerne, A20: 
Lige nu er der pause i forhandlingerne, 
men vi er enige om meget og vi forventer, 
at vi nok skal lande en lokalaftale for 
lærerne i Brøndby. 
Vi har pt ikke lagt flere møder i 
kalenderen. 

 

3. OK21 RJ ➢ De centrale parter har indgået forlig - der 
anbefales et ja. Dato for afstemning er 
endnu ikke meldt ud 

➢ Hovedpointen er, at man har sikret 
reallønnen i en tid med stor usikkerhed. 

➢ Aftalen sendes nu til urafstemning blandt 
medlemmerne – TR har en opgave i, at få 
stemmeprocenten op. 

➢ Der er kage til de matrikler, der kommer 
over 80% - TR står selv for at købe kage. 

 

4. Krænkelser 
- Opfølgning på medarbejderundersøgelse 

NG ➢ Kommunen har udarbejdet en vejledning 
til arbejdet med “krænkelser” i MED på 
baggrund af krænkelser i kommunen. 

➢ HR- afdelingen har sendt en vejledning på, 
hvordan vi kan arbejde med dette i MED.  

➢ Det er vigtigt, at vi får opbygget et 
netværk til hvem man kan henvende sig til 
(TR/AMR/sup. eller anden) 

 

5. Nyt fra skolerne 
- corona 

 ➢ Testningen kører godt ude på alle skoler. 

➢ Der er lagt planer for hvordan 
undervisningen skal foregå og teamsene er 
inddraget. 

➢ Udmeldingen fra Forvaltningen er, at man 
følger retningslinjerne, hverken mere eller 
mindre… 
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6. Evt.  ➢ Intet 

 
Referent: Rikke Jørgensen

      
                
 


