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Rødovre, den 14. marts 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 12. marts 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstformand) deltog fra kl. 10.40 under pkt. 2B, 

Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR) deltog til kl. 11.50 efter pkt. 3,  

Bruno Barbalho (He), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Anne Marie Dela (Rø) deltog til 

kl. 10.55 under begyndelsen af pkt. 3, Mads Troelsø (Skm) deltog ikke mellem kl.10.55 og 11.20 under 

punkt 3, Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Ingen. 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 12.2.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Generalforsamling (GF) 2019  
A. Formandens beretning 

B. Praktisk 

C. Indkomne forslag 

D. Budget 

 

 

 

A. Beretningen er under udarbejdelse. Den 

vil være klar til udsendelse på Insite 

senest fredag 15.3. og skal så være uddelt 

samme dag på skolerne. 

B. Alt ser ud til at være på plads. 

C. Ingen forslag indkommet. Der er dog 

indkommet et ønske om, at GF diskuterer 

seniorpolitik samt senere tilbagetrækning 

fra arbejdsmarkedet. 

D. Det reviderede budget blev godkendt som 

forslag til GF. 

 

3. Opfølgning på ”Læringsfællesskaber for alle” 

 

 

Analyserapporten fra Incitare er nu tilgængelig 

for alle (rk.dk under Politik og Børne-

skoleudvalget.) 

Der var indkommet 21 hørringssvar. Det var 

en gennemgående anke, at de implicerede 

parter ikke havde været inddraget. 

Formanden fremlagde det reviderede forslag, 

der blandt andet medfører, at der nu kun 

oprettes ét center. Endvidere er tidspunktet for 

oprettelsen ændret til den 1.1.2020. 

Børne- og skoleudvalget har sagen på 

dagsordenen den 12.3. 

Tirsdag den 26.3. forventes det, at kommunal-

bestyrelsen træffer den endelige beslutning.  

Kredsstyrelsen drøftede den fremtidige strategi 
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på området. 

4. Skoleårets planlægning 2019/2020 

A. Kredsens kalender 

 

 

 

A. Der blev opfordret til at tjekke forslaget 

grundigt for evt. fejl og overlapninger, 

samt forslag til ændringer. Endelig 

behandling forventes på mødet i maj/juni. 

 

5. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Der har nu været afholdt 4 møder. Parterne er 

enige om, at den nuværende professionsaftale 

ikke skulle opsiges, men alene tænkes justeret.  

Der er aftalt en ny møderække: 13.3., 25.3. 

samt 12.4.  

 

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

a. Næste møde den 11.4. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 28.02. 

b. Næste møde den 21.03. 

C. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B.   

a. Der var en vis bekymring over den 

store udskiftning i DLFs sekretariat. 

Der er dog naturlige årsager til 

udskiftningen. 

Der er ved at blive udarbejdet en ny 

økonomiaftale med Hotel Fr.dal.  

b. Afventer. 

C.   

a. Endnu ikke fastlagt. 

 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 5.3. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.   

a. DLFs rapport om indeklimaet i skolen 

blev drøftet. Tilsynets rapport om 

krænkelser blev ligeledes drøftet. Det 

ny arbejdsmiljøspil blev diskuteret. 

B. Intet nyt. 

 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 2.4. 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Intet nyt. 

9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 21.5. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Kursusplanen for 2. halvår er udkommet. 

KS opfordres til at læse den på Insite. 

Det blev drøftet, om kursusafdelingen 

skal hjælpe kredsstyrelsen med projektet 

”Gearet til fremtiden”.  Desuden blev det 

drøftet, hvad kredsstyrelsen skal foreslå, 

at DLF-pengene til Ny start” skal 

anvendes til. 



 

10. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

 

11. Evt. 

 

 

Intet. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


