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Rødovre, den 12. juni 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 12. juni 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Bodil Kornbek (næstformand) deltog fra kl. 11.12 under pkt. 2, Niels Abrahamsen (kasserer) 

deltog fra kl. 10.35 under pkt. 4 B, Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Christoffer Toftegaard (Is),  

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

 

Afbud: Anders Liltorp (formand), Bruno Barbalho (He), Sabrina Bentz Eskildsen (Rø). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 29.5.2018 

 

 

Godkendt. 

2. Opfølgning ekstraordinær kongres 

 

 

Behandlet efter pkt. 4. 

2. delegeret Bodil Kornbæk fremlagede sin 

opfattelse af kongressen. Det var en generel 

opfattelse blandt dem, der deltog, at denne 

ekstraordinære kongres ikke var nødvendig. 

På KS-mødet i august behandles OK18-

forløbet, specielt med henblik på den ordinære 

kongres til oktober. 

 

3. Åbent hus 

A. Praktisk 

B. … 

 

 

A. Bodil handler ind.  

Niels: Øl, vand og vin.  

Start: Birte, Maria, Christoffer, Jens-

Halvor.  

Oprydning og lukning: Jens-Halvor, 

Carsten, Anders.  

Trine er undtaget pga. kursus og 

sommerfest.  

Resten som ikke er sat på, sørger især for 

at være med til oprydningen. 

 

4. Opfølgning Skoleårets planlægning 2018/2019 

A. Fagfordeling 

 

 

 

 

 

A. Nyager: Evalueringen viser, at det var en 

meget lukket fagfordeling. 

Valhøj: Forløbet var godt; evalueringen 

viser tilfredshed. Første skemaudkast 

kommer i morgen. 
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B. Opgaveoversigten 

C. Beskæftigelsessituationen 

D. Kalender 

E. … 

 

Tinderhøj: Fagfordelingen er på plads og 

processen har været ok. 

Skovmosen: Retningslinjen er fulgt; 

evalueringen viser, at der stilles 

spørgsmål til, om hvorvidt det er en åben 

eller lukket proces.  

Islev: Processen har været fin.  

B. Nyager: Næsten alle har fået den 

udleveret; kan nå at tale med leder, samt 

underskrive denne inden ferien. 

Valhøj: Er udleveret; dialog med ledelse 

– vigtigt at den bliver underskrevet, når 

skemaet kommer. 

Tinderhøj: Der er ikke kommet noget 

udkast til opgaveoversigter endnu; der er 

ikke helt styr på fordelingen af tid til 

opgaverne.  

Skovmose: Første udkast er udleveret, 

fredag er der møde, hvor resten af 

opgaverne bliver fordelt. Medarbejder og 

leder skal drøfte og underskrive 

opgaveoversigten. 

Islev: To eksempler er vist til personalet, 

generelt tilfredshed.  

C. Nyansættelser: 

Nyager 2, Valhøj pt 3 – mangler 3, 

Tinderhøj 2 – mangler 2, Skovmose 3, 

Islev 1 – mangler 3. 

D. Godkendt. 

 

5. Godkendelse af TR-valg Rødovre skole 

 

 

Godkendt. 

 

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

a. Næste møde den 20.9. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Næste møde den 21.6. 

C. FTF-K 

a. Næste møde afventer 

 

 

A.  

a. Afventer. 

B.   

a. Afventer. 

C.   

a. Intet nyt. 

 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 20.8. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen  

 

 

A.   

a. Afventer. 

 

B. Drøftelse om procedure, hvis medlem har 

være udsat for vold eller trusler på 

arbejdspladsen, det er vigtigt at 

arbejdspladsen politianmelder eller i 

tilfælde af behandlingsmæssige og/ eller 



pædagogiske hensyn, som taler imod at 

anmelde episoden til politiet, udfylder 

skema (rk.dk/personaleintra) inden 72 

timer efter episoden.  

Social Kapital skal behandles på skolerne 

i den nærmeste fremtid. Kredsstyrelsen 

ser frem til resultaterne. 

 

 

8. 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. Intet nyt. 

12. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.6. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Vi afventer fortsat svar på vores 

ansøgning – udarbejdet sammen med 

Ballerup Lærerforening.. 

 

13. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

4. Evt. 

 

 

Intet. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


