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Rødovre, den 19. juni 2019 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 18. juni 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Bodil Kornbek (næstformand), Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), 

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

Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Anders Liltorp (formand). 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 28.05.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Forhandlingerne om en revideret professions-

aftale er stadig i bero. 

Der er enkelte aftaler, som forventes 

færdigforhandlet inden ferien blandt andet en 

aftale om ferien 2019/20. 

 

3. Kongres 1. – 3. oktober 2019 

 

 

Næstformandsvalget optager en del 

medlemmer. Det bliver spændende at følge 

både optakten til og selve kongressen.  

Kredsstyrelsen besluttede af hensyn til 

økonomien, at det udelukkende er de 

delegerede samt disses suppleanter, der 

deltager i det kongresforberedende kursus. 

Alle kredsstyrelsesmedlemmer forventes at 

deltage i selve kongressen.  

 

4. Åbent Hus 

 

 

Alt ser ud til at være på plads. Kredsstyrelsen 

glæder sig til at hilse på den mange 

medlemmer. 

 

5. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 

A. Hovedudvalget  

a. Næste møde den 20.6. 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

 

A.   

a. Afventer. 

B.   
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a. Næste møde den 20.6. 

 

a. Afventer. 

6. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 28.8. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B. Det er hensigten, at social kapital skal 

blandt andet være med til at skabe et 

bedre arbejdsmiljø. Trio (Skoleleder, TR 

og AMR) skal derfor udarbejde 

handleplaner, der understøtter dette 

arbejde. 

 

7. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.6. – flyttes til august 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer. På dette møde skal der 

lægges planer for det kommende 

fællesmøde med arbejdsmiljødelen. 

B. Der skal ansættes en leder for 

Læringsfællesskab for alle. 

Ansættelsesudvalget har indkaldt 

kandidater til samtaler. 

TR fra Islev Skole udtrykker stor 

tilfredshed med HR-konsulent Camilla 

Badsteds arbejde med at søge at skabe et 

bedre arbejdsmiljø på skolen. 

 

8. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 22.10. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B. Intet nyt. 

9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

A. Kortere skoledage 

B. Til- og fratræden-skemaet afleveres senest den 

21.6. 

 

 

A. De 4 skoler, der har ansøgt om kortere 

skoledage fra næste skoleår har alle fået 

bevilget ansøgningen. 

B.  Afventer modtagelsen. 

 

10. Evt. 

 

 

Introdagen er fastsat til fredag den 23.8. 

En resultatopgørelse for de første 5 måneder 

blev forelagt. 

Lister over ikke-medlemmer blev udleveret. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
 


