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Rødovre, den 9. januar 2020 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 7. januar 2020 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

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

Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Anne Marie Dela (Rø), 

Mads Troelsø (Skm), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Bruno Barbalho (He), Maria Liltorp (Ti). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 5.12.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Læringsfællesskaber for alle 

      Status: Ansættelser, PIT, visitering 

      Bilag: Referat fra Skole-MED lagt på InSite 1.11.19 

 

 

Der er ansat enkelte nyansatte lærere i det 

nyetablerede center med virke i centret på 

henholdsvis Tinderhøj og Valhøj, samt flyttet 

lærere fra Hendriksholm og en enkelt fra Islev 

til centret Tinderhøj. 

PIT (Pædagogisk Indsats Team) er planlagt til 

at begynde på skolerne fra den 1. januar 2020. 

Kredsstyrelsen vil have særligt fokus på dette 

ny område, og det er vores håb, at dette tiltag 

vil gavne både elever og lærere, og vil bidrage 

til at mindske medlemmernes arbejds-

belastning.  

Kredsstyrelsen drøftede strukturen og 

rammerne for centret. De udtrykte bekymring 

rammerne for visitation og revisitation af 

elever. 

For at styrke kredsstyrelsens indsigt i hele 

dette område vil der til forvaltningen blive 

fremsendt en række spørgsmål herom. 

 

3. Samarbejde med BKF 

      Status: TR-tid, UU-vejledere, forhandlinger,  

      fleksibilitetstillæg 

 

 

Der arbejdes fortsat på i samarbejde med 

forvaltningen at skabe en fælles model for TR-

tiden gældende for alle skoler. 

Det er ikke lykkes at blive enige med lederen 

for UU-vejlederne om en lønaftale for UU-

vejlederne. Det er derfor sandsynligt, at 

lønforhandlingen løftes til niveau 2. 

Efter kredsstyrelsens opfattelse har 

lærere/bh.kl.ledere på Nyager Skole undervist 

flere timer, end de har fået løn for. På et møde 
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 med forvaltningen den 17.12.har vi drøftet 

sagen. På et kommende møde forventer vi en 

afklaring. 

 

Kredsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der 

er eksempler på manglende udbetaling af 

fleksibilitetstillæget i de situationer, hvor det 

ved tilføjelse af en ny opgave ikke har været 

muligt at ændre på eller reducere opgaver i 

opgaveoversigten. Efter en kontakt til 

lønkontoret forventer vi en løsning herpå.  

 

4. Ny start samarbejde 
      Lærerkommissionens forslag herunder fællesmøde 

      med skoledere og BKF den 17.1.2020. 

 

 

Drøftet. 

5. Anmeldelse af valg af TR 

 

 

Valgene, gældende fra 1. januar 2020, som 

TR, Pernille Dorph og TR-suppleant, Hannah 

Wang-Dantzer, begge fra PUC, er godkendt. 

 

6. Pensionistmiddag 2020 

 

 

Kredsstyrelsen er på et møde med 

seniorgruppens bestyrelse blevet opfordret til, 

at den årlige middag for pensionisterne aflyses 

i 2020. Årsagen hertil er økonomisk, da de 

indenfor det budgetterede beløb ikke vil kunne 

afholde pensionistmiddagen og de 

arrangementer, som de har planlagt i 2020. 

Kredsstyrelsen besluttede på forhånd at 

godkende ønsket, gældende for 2020, under 

forudsætning af, at seniorgruppens 

generalforsamling den 9. marts 2020 beslutter 

dette. 

 

7. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU  

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest 

C. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

D. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest 

E. Kursusforum Hovedstaden Vest  

F. Rødovre Kommune 

 

 

Intet nyt, da ingen møder har været afholdt 

siden seneste KS-møde. 

8. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

       

 

KS-internatet er flyttet til den 27.- 28.4. 

 

9. Evt. 

 

 

Intet. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


