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Rødovre, den 31. august 2017 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 5. september 2017 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstformand), Niels Abrahamsen (kasserer),  

Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), 

Trine Blomberg Madsen (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Sabrina Bentz Eskildsen (Rø). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 15.08. 2017 

 

 

Godkendt. 

2. Tema: Specialundervisning 

A. Udvikling af specialundervisningen 

B. Økonomi 

 

 

A. Kredsstyrelsen havde en grundig 

drøftelse af udviklingen på 

specialundervisningsområdet. Der blev 

blandt andet taget udgangspunkt i RLFs 

Skolepolitiks underpunkt om ”Inklusion 

og trivsel i fællesskabet”. Læs 

www.kreds17.dk. 

Der er en generel bekymring for om alle 

elever får det rette skoletilbud. 

Kredsstyrelsen vil undersøge det nærmere 

og følger udviklingen tæt. 

Der er særlig opmærksomhed på, om 

kapaciteten på såvel gruppeordningerne 

og på PPR-delen følger med udviklingen. 

Det gælder både i forhold til de flere 

elever i skolevæsenet og på 0-6 års 

området.  

B. Kredsstyrelsen bemærker at der er 

foreslået afsat 5 mio. kr. til indarbejdelse 

i den faste økonomiske ramme fra budget 

2018, så midlerne til vidtgående 

specialundervisning umiddelbart følger 

stigningen af behov og elever. 

Kredsstyrelsen opfordrer igen til at der på 

hver skole bliver fuld gennemsigtighed 

med økonomi og anvendelse af midlerne 

til inklusion og specialundervisning.  

mailto:017@dlf.org
http://www.kreds17.dk/


3. Kommunalvalg 2017  

 

 

Planerne lagt frem. Der planlægges bl.a. med 

et arrangement i Viften den 13.11. 

 

4. Opfølgning på Introdagen 

 

 

Lutter roser fra alle. 

 

5. Kongres 10. - 12. oktober 2017 

A. Praktiske forhold 

B. … 

 

 

A. Afkrydsningsskema for deltagelse 

runddelt. 

 

6. OK18 

 

 

Drøftet. 

 

7. Løn- og arbejdsforhold 

A. Løntjek uge 38 - 39 

B. Opgaveoversigter 

 

 

A. Opmærksomheden henledes herpå. På 

kreds17.dk findes hjælp under Løn/ 

”Hjælp til din lønseddel. 

B. Kredsstyrelsen ser med stor bekymring 

på, at opgaveoversigterne stadig ikke er i 

orden på Tinderhøj Skole. 

TR’erne skal sørge for snarest at lave 

aftale med Jens-Halvor Zoffmann om 

indtastning.  

 

8. Kommunal økonomi 

A. Høringssvar 

 

 

A. RLFs svar kan læses på 

www.kreds17.dk. 

 

9. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
A. Hovedudvalget  

a. Mødet den 21.6. 

b. Næste møde den 21.9. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 24.8. 

b. Næste møde den  

C. FTF-K 

a. Mødet den  

b. Næste møde den  

 

A.   

a. Se referat 15.9.’17. 

b.  Afventer. 

B.   

a. Afrapportering. 

b. Endnu ikke fastlagt. 

C.   

a. Intet nyt. 

b. Endnu ikke aftalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kreds17.dk/


10. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 25.8. 

b. Næste møde 28.9. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen  

 

 

A.   

a. Mødet var et kursus af tovholderne fra 

hhv. HØ og HV for kredsenes 

arbejdsmiljøansvarlige med ekstra 

kredsdeltager. Jens-Halvor Zoffmann 

og Bodil Kornbek deltog. 

Emnet var ”Vold, trusler og 

magtanvendelse”. Kurset gav 

anledning til at der følges op lokalt 

med både AMR og TR.  

b. Afventer. 

B. Der skal mere fokus på anmeldelser af 

arbejdsskader og nærved-ulykker. 

 

11. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 12.9. 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen. 

 

 

A.  

a. Afventer. 

B. RLFs arbejde med ”Hvad skal vi med 

skolen?” fortsætter. Møde 30.8.2017 for 

”Formålsambassadører”. To deltagere fra 

Islev Skole, som ville tage fat i emnet 

lokalt.  

Kredsstyrelsen ønsker at invitere 

Borgmester Erik Nielsen til et møde 

snarest muligt om ”IT og innovation – 

som dimension og fag” for at høre om 

tankerne bag det.  

 

12. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 31.10. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Lærertræf 16. november i Odense. 

13. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

14. Evt. 

 

 

Stormøde den 4. oktober i Odense 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


