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Rødovre, den 11. juni 2020 

Referat af ekstraordinært kredsstyrelsesmøde  

 

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 10:30 – 12:30 – Skypemøde  

 

Tilstede: 

 

Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.) deltog fra kl.12.11 under pkt. 7, 

Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Kenneth Møller Gundersen, (He), 

Christoffer Toftegaard (Is) deltog til kl.11.01 efter pkt. 3 og igen fra kl. 11.29 under pkt. 5,  

Carsten Eriksen (Ny), Per Langtoft Terry (Rø), Mads Troelsø (Skm), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Maria Liltorp (Ti). 
 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

  Ekstraordinært KS-møde den 12.05.20 

 

 

Godkendt. 

2. Godkendelse af TR-valg 

 

Følgende valg blev godkendt:  

 

Jens-Halvor Zoffmann (FTR);  

Bodil Kornbek (FTR-supp.);  

Kenneth Møller Gundersen (TR) + 

Andreas Lynggaard (supp.) begge (He); 

Christoffer Toftegaard (TR) +  

Laura Bek (supp.) begge (Is);  

Carsten Eriksen (TR) +  

Jørgen Deiker Wendelboe (supp.) begge (Ny); 

Per Langtoft Terry (TR) +  

Tina L. Sørensen (supp.) (Rø). 

Der mangler fortsat at foretage valgene på 

PUC og Skiftesporet. 

 

3. Forhandlinger BKF/RLF 

 

Formanden redegjorde for forløb med en 

aftale indgået mellem Rødovre Kommune og 

BUPL/FOA, som ikke havde hjemmel. Dette 

gjorde RLF indsigelse imod. 

Der arbejdes på at formulere en aftale, der 

imødegår indsigelsen og har hjemmel. RLF 

bliver løbende informeret og er inviteret til et 

kommende møde mellem Rødovre Kommune, 

BUPL Storkøbenhavn og FOA-PMF. 

Kredsstyrelsen drøftede sagen og sætter pris 

på Rødovre Kommunes villighed til at finde 

en løsning alle parter kan stå inde for. 

 

mailto:017@dlf.org


4. Periodeforhandlingerne KL/DLF 

 

 

Formanden orienterede om situationen. 

Parterne er blevet enige om, at det ikke er 

muligt at nå til et resultat, som kan sendes ud 

til afstemning hos medlemmerne inden 

skoleferien, som ellers var planlagt.  

 

5. Kredsens økonomi 

Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet) 

 

 

Taget til efterretning. 

Kredsen er solvent. 

 

 

6. Nyt fra skolerne  

På alle skoler er fag-og opgavefordelingen 

ved at falde på plads og opgaveoversigterne 

samt skemaerne er i støbeskeen eller næsten 

færdige. Nu mangler de obligatoriske 

samtaler om opgaveoversigten med ledelsen. 

Ansættelser pt: 

He: Forventes 2 

Is: 3 ansat – 1 mangler 

Ny: 2 ansatte 

Rø: 1 ansat 

Skm: 3 ansatte – 1 afd.leder mangler 

Ti: 4 ansatte – 4 mangler til center 

Va: 5 ansatte – 1 mangler 

 

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 

 

 

A. Det administrative budgetforslag for 

2021 og overslagsår er under 

udarbejdelse. Der vil være en anden 

proces, da Viften-mødet ikke kan 

afholdes som vanligt. 

Der er udsendt evaluering af 

samarbejdet i TRIO og MED under 

Covid-19. Ligeledes påtænkes en 

indholdsmæssig evaluering af 

erfaringer fra nedlukning og 

genåbning fra arbejdspladserne. 

B. Fordeling af tovholderrollerne blev 

drøftet. Den skal endeligt afgøres i 

forbindelse med budgetvedtagelsen på 

et møde inden ferien. 

C. Sidste møde afholdt den 13. maj 2020 

via Skype. Den aktuelle Covid-19 

situation, samt temadag 2021 blev 

drøftet. Næste møde om 14 dage. 

D. DLF-møde om pædagogiske forhold 

for HV og HØ den 22. juni i 

Københavns Lærerforening. 

E. Næste møde den 16. juni 

 



8. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

9. Evt. 

 

 

Nyvalgte TR’er skal tilmelde sig DLFs TR-

uddannelse. 

Ideer til afholdelse af sommerferiefrokosten 

på skolerne opfordres til at blive lagt på 

DLFinsite. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen  


