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Rødovre, den 28. maj 2019 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand) deltog til kl. 12.10 til og med pkt. 6, Bodil Kornbek (næstformand), 

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

Anne Marie Dela (Rø), Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti) deltog til kl. 12.10 til og med pkt. 6,  

Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Christoffer Toftegaard (Is). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 30.04.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Opfølgning på fællesmødet med BKF og SL  
afholdt på PUC den 10. maj 

 

Anders Seneca præsenterede sit syn på en 

arbejdsplads fokus på kerneopgaven. De fleste 

skoler har planer om at arbejde videre ud fra 

ideerne i oplægget.  

 

3. Opfølgning 1. maj 

 

 

Det var et rigtigt godt arrangement med pæn 

medlemsdeltagelse. 

 

4. Skoleårets planlægning 2019/2020 

A. Fag- og opgavefordelingen 

B. Opgaveoversigten 

C. Beskæftigelsessituationen 

D. … 

 

 

A. Ansøgningerne om kortere skoledag blev 

drøftet. 

B. Fordelingen af andre opgaver blev 

drøftet.  

Indtastning af skolernes opgaveoversigter 

forventes afsluttet inden efterårsferien. 

C. Det forventes, at der skal ansættes et 

tocifret antal fastansatte samt en del 

barselsvikarer. 

D.  Frikøbsansøgninger for skoleåret 

2019/20 blev udleveret til KS’erne til 

videreformidling til de respektive skoler. 
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5. TR-vilkår 

 

 

Det er fortsat kredsstyrelsens opfattelse, at der 

skal gælde samme vilkår for TR-arbejdet på de 

enkelte arbejdspladser. 

TR’s deltagelse i ansættelsesudvalg er ikke en 

del af den tildelte tid til TR-arbejdet. 

 

6. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Om forhandlingerne, der midlertidigt er sat på 

pause, har forhandlingsparterne aftalt, at 

skolechefen, Tina Marcher og formanden, 

Anders Liltorp drøfter, hvorledes det videre 

forløb skal foregå. 

 

7. Kongres 1. – 3. oktober 2019 

 

 

Valget til næstformand forventes at fylde en 

del på kongressen – ikke mindst efter 

formandens udmelding om det ubrydelige 

makkerskab med Dorte Lange. 

 

8. Åbent Hus 

 

 

Bodil sørger for indkøb, Birte og Anne Marie 

rigger til, Birte, Anne Marie, Mads og Bruno 

foretager løbende oprydning, Carsten, Jens-

Halvor og Niels slukker og lukker. 

 

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

a. Næste møde den 20.6. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 16.5. 

b. Næste møde den 20.6. 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B.   

a. Den ny ferieaftale samt 

næstformandsvalget blev drøftet. 

Kredsenes kontingent til HV 

fastholdes og man fortsætter med at 

afholde én konference med fokus på 

både det pædagogiske og 

arbejdsmiljøet  

b. Afventer. 

 

10. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 9.5. 

b. Næste møde den 28.8. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

 

 

A.  

a. Behandling af arbejdsulykker blev 

drøftet. Arbejdsmiljøgruppe 

Hovedstaden Vest henvender sig til 

DLF. 

Nyhedsbrevet Aktuelt om arbejdsmiljø 

nr. 2, har et indlæg om ”Digitalisering 

på arbejdspladsen”.  

 



 

Endvidere diskuterede vi DLF pjecen 

”Indeklima”. 

b. Afventer. 

B. Orientering om ”Registrering af 

magtanvendelse”, som er blevet besluttet 

i Fælles-MED.  

 

12. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.6. 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.  

a. Afventer. 

B. Intet nyt. 

 

13. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 21.5. 

b. Næste møde den 22.10. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.  

a. Ingen fra RLF deltog. Der arbejdes på 

et kursus for TR’er om sygesamtaler, 

samt et kursus for TR-suppleanter. 

b. Afventer. 

B. Ansøgningsfristen for kurser på 2. halvår 

er 1.6. 

 

14. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

 

15. Evt. 

 

 

Budgetorientering i Viften 24.6. kl.9. til 10. 

Et forslag til en pjece til nye medlemmer blev 

udleveret til gennemsyn. Ændringsforslag 

bedes afleveret snarest muligt. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


