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Rødovre, den 30. april 2020 

Referat af ekstraordinært kredsstyrelsesmøde  

 

Tirsdag den 28. 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 14.04.20 

 

 

Godkendt. 

2. Opfølgning af igangværende sager              
 

 

Kredsstyrelsen forventer, at de verserende 

sager overfor kommunen bliver afgjort inden 

længe og senest inden ferien. 

 

3. Forslag til nedsættelse af ad hoc gruppe 

Udkast til kommissorium udsendes  

 

Der nedsættes en ad-hoc-gruppe. 

Deltagere fra kredsstyrelsen: Bruno Barbalho 

og Christoffer Toftegaard med Bodil Kornbek 

som tovholder. De kontakter emner fra anden 

side som deltagere i gruppen. Gruppen 

udarbejder selv det endelige kommissorium. 

 

4. Skoleårets planlægning 2020/21 

a. Samarbejdet om fag- og opgavefordeling mv. 

b. Beskæftigelsessituationen 

c. … 

 

 

a. Det overordnede indtryk er, at det trods 

alt går nogenlunde med at få arbejdet på 

plads inden ferien. 

FU har udarbejdet en pixiudgave af 

Professionsaftalen, som kredsstyrelsen 

gerne vil bruge i arbejdet på skolerne. 

Den udsendes på Insite til kommentering 

og FU godkender endeligt til 

førstkommende møde. 

b. Der er pt behov for 1-3 lærere på de 

enkelte skoler. Det forlyder, at 

kommunen udarbejder et samlet 

stillingsopslag. 

 

5.   Orientering fra kredsen - arbejdsmiljøområdet 

         Triosamarbejde, rengøring, arbejdsskader… 

 

Covid-19 accepteres nu som arbejdsskade, 
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                                                                                                  hvilket kan få betydning, såfremt man bliver 

smittet i arbejdsøjemed. 

 

 

Det er meget forskelligt i hvilken grad AMR 

oplever at blive inddraget i arbejdet i Trio. 

 

Rengøringsplan er sendt ud, og der har været 

ændringer i forbindelse med afspritning af 

borde i forhold til sundhedsmyndighedernes 

oprindelige retningslinjer. 

 

6. Evt. 

 

 

Feriens placering i 2020 blev anvist i henhold 

til aftalen med kommunen (se kreds17.dk). 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


