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Rødovre, den 20. september 2018 

 

 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 18. september 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstformand) deltog fra pkt. 4 kl. 10.50, 

Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He),  

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

 

Afbud: Carsten Eriksen (Ny), Anne Marie Dela (Rø). 

 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 21.08.2018 

 

 

Godkendt 

2. Strategi- og visionsarbejde 2018-2020 

 

 

Udkastet blev kort gennemgået. Endeligt 

forslag forventes at blive vedtaget på KS-

mødet i oktober. 

 

3. OK18 ”Ny start”  
A. Formand/Næstformand konference 

B. Samarbejde om ”Ny start” med BKF 

C. … 

 

 

A. Afrapportering. 

B. Kredsstyrelsen ser frem til samarbejdet 

om ”Ny start” samt til forhandlingerne 

om en ny lokalaftale. 

 

4. Opfølgning på inklusion 

 

 

Kredsstyrelsen følger med stor interesse den 

nyligt nedsatte arbejdsgruppe om inklusion. 

Kredsstyrelsen ser med største bekymring på 

forvaltningens udmelding om, at visitationen 

af elever til div. tilbud sættes i bero i 10 uger. 

Dette er næppe i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen på området. 

Medlemmerne gøres opmærksom på, at det via 

post-it’s på en opslagstavle på PUC er muligt 

at stille spørgsmål/forslag til arbejdsgruppen. 

 

mailto:017@dlf.org


5. Løn- og arbejdsforhold 

A. Lønaftaler 

B. Niveau 2-opgaver 

 

 

A. Det blev præciseret, at lønaftaler stadig 

kun kan indgås mellem kommunen og 

den forhandlingsberettigede organisation 

– her RLF – og ikke ude på de enkelte 

arbejdspladser. 

B. Opgaverne fremgår af professionsaftalen, 

og når opgaveoversigten er udarbejdet 

skal der være en drøftelse mellem 

skolelederen og den enkelte om, der er 

sammenhæng mellem krav og resurser. 

Her kan RLF’s hjælpeværktøj være en 

god hjælp. 

 

6. Opfølgning på Intro for nyansatte 

 

 

Igen et særdeles godt arrangement, dog skal vi 

vende tilbage til vores ”gamle” bowlingsted 

samt søge at finde en anden til at ”guide” os i 

DLF. 

 

7. Medlemsweekend Frederiksdal 

 

 

Alt ser ud at være på plads.  

TR’erne bedes hjælpe kursusudvalgs-

medlemmerne med at tjekke sygelisten torsdag 

og melde evt. afbud til kredskontoret samme 

dag. 

 

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

a. Næste møde den 20.9.  

b.  Opfølgning på budget 2019   

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Næste møde den 27.9. 

C. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Afventer. 

b. Drøftet, Kommunalbestyrelsen har 2. 

behandling tirsdag den 25. september 

2018. 

B.  

a. Afventer. 

C.  

a. Endnu ikke planlagt. 

9. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 22.8. 

b. Næste møde den  

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.  

a. Forventningsafstemning for udvalgets 

arbejdsform og indhold. 

b. Medio November 

B. Registrering af nødværge kommer på 

dagsorden i Skole-MED. 

10. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.9. 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

 

A.   

a. Afventer. 

B. 2.10. kl 16.17er formanden Anders 



forhold i kommunen og på skolerne 

 

Liltorp i Radio Rødovre om nationale 

test. 

11. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 20.11. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Der bliver ikke udsendt en kursuskatalog 

for 1. halvår 2019. I stedet vil 

kursuskontoret være kredsene 

behjælpelige med tiltag i forbindelse med 

”Ny start”. 

 

12. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

       Kongres 2018 

 

 

Det kongresforberedende kursus vil være den 

25.-26.10.  Kredsstyrelsesmedlemmerne 

opfordres til at deltage, samt tillige i selve 

kongressen. 

 

13. Evt. 

 

 

Intet. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


