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Rødovre, den 16. april 2020 

Referat af ekstraordinært kredsstyrelsesmøde  

 

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 10:00 – 11:30 – 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), Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 
 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

  KS-mødet den 31.03.20 

 

 

Godkendt 

2. Samarbejde BKF/RLF 

        Aftaler, fælles kommunikation                           

 

 

Der er lavet aftale om tæt 

informationsudveksling og samarbejde 

mellem Rødovre kommune og RLF. 

Det er tilsyneladende vanskeligt at sikre at 

medlemmerne får alle de relevante 

informationer. 

Det er tilsyneladende forbundet med visse 

vanskeligheder for skolerne at sikre, at de 

krævede forhold er i orden for at kunne sikre, 

at undervisningen kan foregå efter 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Kredsstyrelsen forventer naturligvis, at 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver 

overholdt på samtlige arbejdspladser. 

 

3. Planlægning skolestart den 16.4. 

Organisering og indhold på de enkelte skoler 

 

 

Der hersker for nuværende meget stor 

usikkerhed blandt medlemmerne om, hvorvidt 

skolerne er klar til at modtage eleverne efter 

de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har 

besluttet.  

 

Kredsstyrelsen undrer sig over, hvorfor 

Rødovre kommune har valgt at 

åbne alle skolerne allerede torsdag den 16.4., 

når dagtilbuddene først åbner 

den 20.4. Endvidere udtrykker den stor 

forundring over, at Skovmoseskolen ikke har 

valgt at bruge mere tid til planlægning af en 
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mere veltilrettelagt og tryg skolestart, da 

eleverne her ofte er særligt sårbare. 

Medlemmerne havde givet udtryk for, at de i 

højere grad havde brug for at kunne tage 

hensyn til såvel de sundhedsfaglige områder, 

som den faglige kvalitet i undervisningen. 

Den udtrykte også forundring over mængden 

af elever i nødpasning allerede fra den 15. 

april, da der opleves stor opbakning til 

påpasselighed fra såvel politikere, forvaltning 

og forældre.  

Tinderhøj Skole havde bedt om bedre tid til 

den gradvise åbning, da såvel fysiske rammer 

og antallet af medarbejdere til rådighed var 

under pres og ikke ansås at være fuldt på 

plads. Dette var der imidlertid ikke opbakning 

til fra forvaltningen, hvilket kredsstyrelsen 

stiller sig uforstående over. 

 

TR’erne opfordres til at indrapportere til 

kredskontoret, såfremt Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer ikke efterfølges - også hvis den 

gældende aftale om tæt og forpligtende 

samarbejde ikke lokalt fungerer optimalt. 

Kredsstyrelsen besluttede at spørge vores 

øverst placerede AMR om planlægning af et 

møde til brug for videndeling, 

indholdsmæssig støtte og generel støtte til 

AMRs vigtige arbejde netop nu. 

Der opfordres fortsat til et tæt samarbejde – 

også i TRIO og MED. 

 

4.   Evt. 

 

 

Formanden gav en kort orientering om status 

for periodeforhandlingerne.  

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


