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Rødovre, den 31. maj 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 29. maj 2018 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), 

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

 

Afbud: Maria Liltorp (Ti). 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 6.4.2018 og 8.5.2018 

 

 

Godkendt. 

2. Tema: Specialundervisning 

 

 

Kredsstyrelsen følger udviklingen på 

specialundervisningsområdet, herunder 

inklusion, med stor bekymring.  

Den kommende centralisering af behandling af 

visitationen, herunder forhåbentlig en tiltrængt 

effektivisering af sagsgangen, forventer 

kredsstyrelsen vil reducere tidshorisonten for 

en afklaring af og dermed handling på 

elevernes behov for god og relevant 

undervisning.  

Der er en opfattelse af, at der er sket en 

reduktion af tildelingen af støttetimer. 

Endvidere bevirker de længere skoledage, at 

flere elever opleves som mistrivende i 

undervisningen.  

Mange lærere savner også kompetencer til at 

lykkes med opgaven. 

Rødovre Lærerforening vil meget gerne 

bidrage i arbejdet med at analysere og styrke 

området. 

 

3. Forretningsorden 

Godkendelse af ændringer af forretningsorden 

 

 

Godkendt. 
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4. Opfølgning OK18 

A. Demonstration ved Rødovre Rådhus 

B. Aktiviteter  

C. Økonomi 

D. Ekstraordinær kongres den 7.6. 

E. … 

 

 

A. Arrangementets afvikling var meget 

tilfredsstillende. 

B. Det har vist sig at lærernes motivation for 

deltagelse i aktiviteter var lavere end i 

2013. 

C. RLF’s Særlig Fond har dækket OK18-

aktiviteterne med godt 10.000 kr. og 

DLF’s med knapt 30.000 kr. 

D. Den afholdes i Øksnehallen kl.10.30. 

Dagsordenen er afhængig af 

afstemningsresultatet – ja eller nej. 

 

5. Opfølgning K17- internat 

A. Strategi – status på arbejdet 

B. … 

 

 

A. Alt fra tavlerne er nu skrevet ned. FU vil 

søge at sammenfatte det til et brugbart 

materiale, som vil blive forelagt 

kredsstyrelsen. 

B. Skolechefen var meget glad for at deltage 

som oplægsholder. 

 

6. Opfølgning 1. maj 

 

 

Selv om vejret ikke var med afholdelsen, blev 

budgettet overskredet - med 25 kr. 

 

7. Ny skolechef 

 

 

Kredsstyrelsen byder Tina Lykkegaard Marker 

velkommen som ny skolechef fra den 1. juni 

og håber på et rigtigt godt samarbejde. 

 

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

a. Mødet den 26.4. 

b. Næste møde den 20.9. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 17.5. 

b. Næste møde den 21.6. 

C. FTF-K 

a. Næste møde afventer 

 

 

A.  

a. Mødet om budget 2019 afholdes 25.6. 

i Viften. Blev besluttet af igangsætte 

arbejdet med Social kapital. 

b. Afventer. 

B.   

a. OK18, UU-vejledningen og 10.klasses 

fremtidige placering blev drøftet. 

b. Afventer. 

C.   

a. Intet nyt. 

 

10. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 22.5. 

b. Næste møde den 20.8. 

 

 

 

A.   

a. Merete Randskov er blevet valgt som 

ny tovholder. 

b. Afventer. 

 



B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen  

 

B. Nyt AMR-info-brev om indeklima, 

faldulykker mm – se kreds17.dk 

Se KS-uds. 027 på Insite om ny praksis 

vedr. psykiske erhvervsskader. 

 

11. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 15.8. 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen. 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Drømmeskolen afholdes 27.9. i Pelsen i 

Glostrup. 

12. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.6. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Ny aftale med Hotel Fr.dal om priser på 

ophold og drikkevarer er indgået. 

 

13. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

Kredsens kalender 

 

 

Udkast udarbejdet. KS’ere bedes tjekke den og 

den kalenderen skal godkendes på kommende 

KS-møde. 

 

4. Evt. 

 

 

Plakater for ÅbentHus samt invitationen til 

Introdag er lagt på Insite. 

Aftale om intern undervisning af kolleger er nu 

underskrevet – kan ses på kreds17.dk. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


