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Rødovre, den 23. oktober 2018 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

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

Jens-Halvor Zoffmann (FTR) indtil kl. 12.45 under pkt. 6, Bruno Barbalho (He), Carsten Eriksen (Ny) 

indtil kl. 12.45 under pkt. 6, Christoffer Toftegaard (Is), Anne Marie Dela (Rø) indtil kl. 12.55 under pkt. 

6, Trine Blomberg Madsen (Skm) indtil kl. 11.30 under pkt. 5, Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Ingen. 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 18.09.2018 

 

 

Godkendt. 

2. Strategi- og visionsarbejde 2018-2020  

 

 

Forslaget til kredsstyrelsens strategi- og 

visionsarbejde, som FU har udarbejdet på 

grundlag af arbejdet på KS-internatet i april, 

blev gennemgået, drøftet og herefter vedtaget. 

Det overvejes, hvorledes planen formidles til 

medlemmerne. 

 

3. Kongres 30. – 31.10  
A. Kongressens dagsorden 

B. Praktiske forhold 

C. … 

 

 

A. Gennemgået og drøftet (se dagsordenen 

m.m. på dlf.org). Tidsplan lægges på 

Insite. 

B. Deltagerliste udarbejdet. 

 

4. Opfølgning på inklusion 

 

 

Kredsstyrelsen havde en længere debat om 

emnet. 

Endvidere afventes resultatet af 

inklusionsarbejdsgruppens arbejde, som 

forventes at foreligge snarligt. 

Kredsstyrelsen håber at temanummeret af 

17info om inklusion og specialundervising kan 

biddrage til en god og nuanceret debat på såvel 

skole som kommuneniveau. Temanummeret 

forventes klar i indeværende uge. 

 

5. Opfølgning på medlemsweekend Frederiksdal 

 

 

Tilbagemeldinger fra deltagerne om et godt 

program og der var stor ros til kursusudvalget. 

Der var en del tilbagemeldinger om RLFs og 

skolechefens oplæg og debat. 
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Det var rigtig positivt at skolechefen kunne 

deltage. Det var et godt signal. 

Kredsstyrelsen vurderer dog, at der skulle nås 

for meget på for kort tid. 

Der er kommet en masse godt fælles materiale 

med fra plancher og debat. 

 

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

a. Mødet den 20.9. 

b. Næste møde den 24.10. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 27.9. 

b. Næste møde den 3.12 

C. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Der blev orienteret om mødet med 

deltagelse af borgmesteren. 

Budgettet i Rødovre Kommune blev 

drøftet og kredsstyrelsen er positive 

over, at arbejdet med Social Kapital 

igangsættes inden efterfølgende inden 

eventuelle ændringer på 

arbejdsmiljøområdet som fx 

spørgsmålene i APV’en.  

Kredsstyrelsen henviser i øvrigt til det 

udsendte referat fra Hovedudvalget. 

b. Afventer. 

B.   

a. Hovedstyrelsesarbejdet fyldte en stor 

del af mødet.  

b.  Afventer. 

C.   

a. Endnu ikke aftalt. 

 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 28.11. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Rekruttering og fastholdelse af lærere bør 

have større opmærksomhed på 

arbejdspladserne. Det henstilles til at 

materiale udarbejdet af kredskontoret 

drøftes på arbejdspladserne. 

 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 19.9. 

b. Næste møde den 3.12. 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Størsteparten af mødet drejede sig om 

konferencen i januar 

b. Afventer. 

B. Anders Liltorp oplæste et læserbrev sendt 

til Rødovre Lokalnyt som replik til 

næstformanden for Dansk Folkeparti i 

Rødovres debatindlæg om Den frie 

folkeskole. 

 

9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a.  Næste møde 20.11 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Budgetkurset den 13.11. kl. 9-12 på PUC  



10. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

 

11. Evt. 

 

 

Det er bekymrende, at flere skoler planlægger 

møder mm på tirsdage, hvor TR’erne forventes 

at deltage. Denne ugedag er de frikøbt fra 

arbejdet på skolen.  

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


