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Rødovre, den 26. august 2019 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 3. september 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

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

Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Laura Bek (Is), Anne Marie Dela (Rø) deltog ikke mellem 11.20 og 12.10 

under pkt. 4 og 5, Mads Troelsø (Skm). 

 

Afbud: Bruno Barbalho (He), Carsten Eriksen (Ny), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 18.06.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Kredsstyrelsen udtrykker deres dybe 

bekymring over, at det nu er næsten et år 

siden, at den fælles aftale med Rødovre 

Kommune om honorering om læreres 

undervisning af kolleger fortsat er sat på stand 

by. Endvidere undrer kredsstyrelsen sig over, 

at der endnu ikke overfor skolelederne er skabt 

klarhed om rammerne om tidsfastsættelsen af 

TR’ernes arbejdstid. 

 

3. Kongres 1. – 3. oktober 2019 

 

 

Formanden redegjorde for dagsordenen og det 

underliggende indhold i flere af punkterne. 

 

4. Opfølgning Åbent Hus 

 

 

Det var et rigtigt vellykket arrangement med 

dejligt mange medlemmer, der kom forbi for at 

ønske en god sommerferie. 

 

5. Opfølgning Introdag 

 

 

Endnu et flot arrangement. Desværre var 

andelen af de mulige deltagere lidt mindre end 

tidligere år. 

 

6. Kredsens økonomi 

      Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet) 

 

 

Taget til efterretning. 

mailto:017@dlf.org


 

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

a. Mødet den 20.6. 

b. Næste møde den … 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 22.8. 

b. Næste møde den 12.9. 

 

 

A.  

a. Den kommende HR-strategi kommer 

til at omfatte fastholdelse og 

rekruttering. Økonomien afventer 

aftalen med regeringen.  

b. Forventes placeret i oktober. 

B.   

a. Overvejende fokus på kongressen og 

forberedelsen hertil. 

b. Afventer. 

 

8. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 28.8. 

b. Næste møde den 30.10. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.  

a. Temadagen 29.1. fyldte mest. 

b. Afventer. 

B. Arbejdsmiljødag i Viften 2.9. handlede 

overvejende om socialkapital, APV og 

kerneopgaven.  

 

9. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 20.8. 

b. Næste møde den … 

B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Temadagen 29.1. tænkes at fokusere 

på ledelse - på mange niveauer. 

b. Forventes placeret i november. 

B. Dialogmødet bør fokusere på fastholdelse 

og rekruttering samt fleksibelt skema.  

 

10. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 22.10. 

B. DLF-kurser 

 

 

A.  

a. Afventer. 

B. Intet nyt. 

 

11. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

 

12. Evt. 

 

 

Forslag om, at 17Info bliver drøftet på et 

kommende KS-møde. 

TR’erne opfordres til snarest at lave aftale med 

Jens Halvor Zoffmann om indtastning af 

arbejdstid. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


