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Rødovre, den 2. april 2020 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 10:00 – 12:00 – afholdt som skypemøde  

 

Tilstede: 

 

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

Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho, (He), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny),  

Anne Marie Dela (Rø) deltog på opfordring ikke under pkt. 3, Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), 

Birte Dalsgaard (Va). 
 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 24.03.20 

 

 

Godkendt. 

2. Status nød-undervisning 

Krav og forventninger til lærernes undervisning 

samt kommunikation. 

 

 

Aftalen med arbejdsgiverne om at de kan 

begære afvikling af ferie, afspadsering mm 

frem til den 13. april har skabt flere spørgsmål 

fra medlemmerne. Dog er det et meget 

begrænset antal af vores medlemmer, der kan 

blive omfattet af denne aftale, da de jo stadig 

skal foretage nød-undervisningen. 

Der har på flere skoler været en opfattelse af, 

at ledelsen forventer, at lærerne skulle være 

”på video” overfor deres elever. Der er ikke 

tale om et krav, men blot et udspil, der er 

tænkt som værende en god ide. 

Gennemgik den fælles fortolkning mellem 

Skolelederforeningen og DLF. Vi regner med, 

at Rødovre kommune bakker op om denne 

fortolkning. Skolechefen kontaktes for at få 

bekræftet denne antagelse. 

 

3. Status TR-valg - Rødovre skole 

 

 

Anne Marie Dela (Rø) deltog på opfordring 

ikke under punktet. 

 

Der mangler fortsat at blive afholdt valg på 

Hendriksholm og Nyager. Begge vil blive 

afholdt, når forholdene muliggør dette. 

 

På baggrund af DLFs sekretariats svar på 

vores henvendelse ang. valget på Rødovre 

mailto:017@dlf.org


skole beslutter kredsstyrelsen at følge 

anvisningen herfra og dermed undlade at 

godkende valget af TR. Dette indebærer, at  

 

 

der skal afholdes et nyt valg til TR, hvor der 

tillige vil være repræsentanter fra 

kredsstyrelsen til stede. 

 

4. 4.Kort orientering om periodeforhandlingerne 

 

 

Anders Liltorp orienterede om situationen, 

samt om de udfordringer som situationen 

afføder ikke mindst mht. medlemsdemokratiet 

 

5. Kredsstyrelsens konstituering 

 

 

På grund af situationen og de manglende valg 

til TR på tre skoler, er det ikke muligt på 

nuværende tidspunkt at konstituere sig.  

Indtil TR-valgene er foretaget og en 

konstituering herefter er mulig, fortsætter 

kredsstyrelsen med den nuværende 

konstituering. 

 

6. Evt. 

 

 

Der blev udtrykt stor bekymring over, 

hvordan vilkårene for medlemmerne vil være, 

når der sker en (delvis) åbning af samfundet, 

måske allerede efter påske. 

Planlagte lejrskoler frem til sommerferien, der 

aflyses, kan arbejdsmæssigt ikke overføres til 

næste normperiode (skoleår). 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


