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Rødovre, den 15. februar 2018 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand) deltog fra kl. 12.35 til punkt 3 og 11, Bodil Kornbek (næstformand) 

deltog fra kl. 10.55 under punkt 4, Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR),  

Bruno Barbalho (He) indtil kl. 13.25 under punkt 11, Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), 

Sabrina Bentz Eskildsen (Rø), Trine Blomberg Madsen (Skm), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Maria Liltorp (Ti). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 13.2.2018 

KS-mødet ekstraordinært den 27.2.2018 

 

 

Begge godkendt. 

2. Opfølgning på generalforsamling 2018 

A. Opfølgning. 

B. Referat 

C. Overordnet drøftelse af fordeling af frikøbstimer 

 

 

 

A. Mange tilbagemeldinger, der udtrykte 

stor tilfredshed med en meget fin 

afvikling, samt at Rødovregaard som 

afholdelsessted er et rigtigt godt valg.  

B. Referentens udkast sendes til dirigenten 

til dennes underskrift. 

C. Fordelingen skal besluttes på det 

konstituerende KS-møde den 6.4. 

 

3. OK 18 

A. Strejke/Lockout 

B. Stormøde den 22.3. 

C. Status 

 

 

A. Børne- og Kulturdirektøren har i et brev 

til forældrene meddelt, at 

Skovmoseskolen samt skolernes 

gruppeordninger ikke er udtaget til 

lockout, hvorfor lærerne her skal arbejde 

de timer, der fremgår af deres 

arbejdsplaner og ellers ikke udføre 

arbejde, der er konfliktramt. 

B. Drøftet. 

C. Drøftet. 

 

4. DLF InSite 

A. Status 

 

 

A. Det opleves, at sitet endnu ikke fungerer 

optimalt. 

 

mailto:017@dlf.org


5. Kredsens økonomi 

Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet) 

 

 

Taget til efterretning. 

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

a. Næste møde den 26.4. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 15.3. 

b. Næste møde den 19.4. 

C. FTF-K 

a. Næste møde  

 

 

A.   

a. Afventer. 

B.   

a. Næste arrangement(er) om 

arbejdsmiljø og skolepolitik blev 

drøftet – herunder placeringen. En 

arbejdsgruppe blev nedsat. 

b. Afventer. 

C. . 

a.  Endnu ikke fastsat 

 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 6.3. 

b. Næste møde den 22.5. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen  

 

 

A.   

a. Forebyg og håndter vold og trusler – 

vejledning til skoler og SFOer fra 

UVM blev drøftet. 

Erfaringsudveksling vedr. organisering 

af udbredelsen af AMR-strategien. 

b. Afventer. 

B. Arbejdet med social kapital er meget tæt 

på at være færdigt. Den 30.5. er der 

inviteret til fællesmøde i Viften for alle 

TR’er og ledere, hvor resultatet vil blive 

fremlagt.  

 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 7.3. 

b. Næste møde 15.8. 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen. 

 

 

A.   

a. Flere kommuner arbejder på at 

nedlægge modtageklasserne. 

Inklusionsdagsordenen skal der 

fokuseres mere på. 

b. Afventer. 

B. Der er indgået en aftale om praktikanter 

med Rødovre Kommune gældende fra 

1.4.2018. Endvidere er der indgået en 

forhåndsaftale om, at frikøbte fra 

1.1.2018 ikke månedsvis fratrækkes for 

den relative frikøbte del af løndele.  

Der er under udarbejdelse en aftale om, 

taksten for arbejdet, når lærere underviser 

deres kolleger. 

 

 

 

 

 



9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 6.3.  

b. Næste møde den 19.6. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. DLFs kursusplan for andet halvår blev 

drøftet. 

Afventer. 

B. Kursusplanen for 2. halvår er udkommet 

og bør læses. Kurserne om arbejdet i 

kredsstyrelsen samt om skolernes budget 

blev anbefalet.  

 

10. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

  

Ingen. 

 

11. Evt. 

 

 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


