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Rødovre, den 23. august 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 21. august 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

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

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

Anne Marie Dela (Rø), Trine Blomberg Madsen (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Ingen. 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 12.06.2018 

 

 

Godkendt. 

2. Præsentation af skolechef Tina Marker 

 

 

Efter en kort præsentationsrunde fremlagde 

Tina nogle af sine visioner for Rødovres 

skolevæsen, og kredsstyrelsen kommenterede 

med forskellige synsvinkler herpå. 

 

3. Opfølgning på møde BKF/RLF  
A. Praktikaftale 

B. Lærer underviser lærer-aftale om aflønning 

C. Møde med forvaltningen den 17.8. 

D. … 

 

 

A. Skolechefen skriver ud til skolelederne, at 

praktikaftalen fortsat er gældende for alle 

praktikforhold, der er påbegyndt efter 1.4. 

B. Det blev aftalt, at aftalen sættes i bero, 

men dem, der har udført arbejdet hidtil, 

får naturligvis deres honorar. 

C. Skolechefen har meddelt, at der fremover 

ikke skal ansættes tjenestemands-

pensionister i lærerstillinger.  

Det er tanken, at professionsaftalen skal 

op til revision i løbet af skoleåret. 

D. Arbejdsgruppen om inklusion blev 

drøftet. Rødovre Lærerforening er ikke 

med i gruppen. 

 

 

 

 

 

mailto:017@dlf.org


a. 4. Skoleårets planlægning 2018/2019 

b. Opfølgning på professionsaftalen herunder 

opgaveoversigt 

c. Beskæftigelsessituationen 

d. … 

e.  

f.  

g. Der skal laves aftale med Jens-

Halvor, så indtastning af 

opgaveoversigter er foretaget inden 

efterårsferien.  

h. Desværre er det ikke lykkedes alle 

skoler, at få besat alle stillinger. 

Valhøj mangler 2, Tinderhøj 3 

lærere og på Nyager har 2 lærere 

lige opsagt deres stillinger. 

i.  

5. Kredsens økonomi  

      Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet) 

 

 

Kredsen er solvent. 

Rapporten blev taget til efterretning. 

 

6. Intro for nyansatte 

 

 

Bodil sørger for forplejning. 

Anne Marie og Niels sørger for cykeltransport. 

 

7. Kommunal økonomi 

A. Budgetforslag Rødovre Kommune 2018 

B. Kredsens høringssvar 

 

 

A. Hoveudvalgets høringsvar blev drøftet. 

B. Drøftet. 

8. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
B. Hovedudvalget  

a. Næste møde den 20.9.  

C. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 21.6. 

b. Næste møde den 27.9. 

D. FTF-K 

a. Mødet den  

b. Næste møde den  

 

A.   

a. Afventer. 

B.   

a. Afrapportering. 

b. Afventer. 

C.   

a. Intet. 

b. Intet aftalt.  

Der skal i løbet af de næste to år tages 

stilling til, hvordan man fremover skal 

organiserer sig, hvor fusionen af LO 

og FTF endelig træder i kraft. 

 

9. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 22.8. 

B. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

 

 

 

 

 

A.   

Afventer. 

B. Nyeste Arbejdsskadestatistik kan læses 

på Insite. 



10. Skolepolitik (fast punkt) 

A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 15.8. 

B. Næste møde den 19.9. 

Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Bodil blev valgt som tovholder for 

udvalget. Nedskæringer i kommunerne 

blev debatteret. 

b. Afventer. 

B. Intet nyt. 

 

11. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

A. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde  

B. DLF-kurser 

 

 

A.  
a. Intet aftalt endnu. 

B. Alle ansøgere blev optaget på Politisk 

lederuddannelse for nye 

kredsstyrelsesmedlemmer 4.-6.12. 

 

12. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

13. Evt. 

 

 

Invitationer til Drømmeskolen er klar til 

uddeling – kan hentes på Insite. 

 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
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Rødovre, den 20. september 2018 

 

 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 18. september 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstformand) deltog fra pkt. 4 kl. 10.50, 

Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He),  

Christoffer Toftegaard (Is), Trine Blomberg Madsen (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Carsten Eriksen (Ny), Anne Marie Dela (Rø). 
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DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 21.08.2018 

 

 

Godkendt 

2. Strategi- og visionsarbejde 2018-2020 

 

 

Udkastet blev kort gennemgået. Endeligt 

forslag forventes at blive vedtaget på KS-

mødet i oktober. 

 

3. OK18 ”Ny start”  
E. Formand/Næstformand konference 

F. Samarbejde om ”Ny start” med BKF 

G. … 

 

 

A. Afrapportering. 

B. Kredsstyrelsen ser frem til samarbejdet 

om ”Ny start” samt til forhandlingerne 

om en ny lokalaftale. 

 

4. Opfølgning på inklusion 

 

 

Kredsstyrelsen følger med stor interesse den 

nyligt nedsatte arbejdsgruppe om inklusion. 

Kredsstyrelsen ser med største bekymring på 

forvaltningens udmelding om, at visitationen 

af elever til div. tilbud sættes i bero i 10 uger. 

Dette er næppe i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen på området. 

Medlemmerne gøres opmærksom på, at det via 

post-it’s på en opslagstavle på PUC er muligt 

at stille spørgsmål/forslag til arbejdsgruppen. 

 

5. Løn- og arbejdsforhold 

A. Lønaftaler 

B. Niveau 2-opgaver 

 

 

A. Det blev præciseret, at lønaftaler stadig 

kun kan indgås mellem kommunen og 

den forhandlingsberettigede organisation 

– her RLF – og ikke ude på de enkelte 

arbejdspladser. 

B. Opgaverne fremgår af professionsaftalen, 

og når opgaveoversigten er udarbejdet 

skal der være en drøftelse mellem 

skolelederen og den enkelte om, der er 

sammenhæng mellem krav og resurser. 

Her kan RLF’s hjælpeværktøj være en 

god hjælp. 

 

6. Opfølgning på Intro for nyansatte 

 

 

Igen et særdeles godt arrangement, dog skal vi 

vende tilbage til vores ”gamle” bowlingsted 

samt søge at finde en anden til at ”guide” os i 

DLF. 

 



7. Medlemsweekend Frederiksdal 

 

 

Alt ser ud at være på plads.  

TR’erne bedes hjælpe kursusudvalgs-

medlemmerne med at tjekke sygelisten torsdag 

og melde evt. afbud til kredskontoret samme 

dag. 

 

8. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
E. Hovedudvalget  

a. Næste møde den 20.9.  

b.  Opfølgning på budget 2019   

F. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Næste møde den 27.9. 

G. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Afventer. 

b. Drøftet, Kommunalbestyrelsen har 2. 

behandling tirsdag den 25. september 

2018. 

B.  

a. Afventer. 

C.  

a. Endnu ikke planlagt. 

9. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

C. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 22.8. 

b. Næste møde den  

D. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.  

a. Forventningsafstemning for udvalgets 

arbejdsform og indhold. 

b. Medio November 

B. Registrering af nødværge kommer på 

dagsorden i Skole-MED. 

10. Skolepolitik (fast punkt) 

C. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.9. 

D. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. 2.10. kl 16.17er formanden Anders 

Liltorp i Radio Rødovre om nationale 

test. 

11. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

C. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 20.11. 

D. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Der bliver ikke udsendt en kursuskatalog 

for 1. halvår 2019. I stedet vil 

kursuskontoret være kredsene 

behjælpelige med tiltag i forbindelse med 

”Ny start”. 

 

12. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

       Kongres 2018 

 

 

Det kongresforberedende kursus vil være den 

25.-26.10.  Kredsstyrelsesmedlemmerne 

opfordres til at deltage, samt tillige i selve 

kongressen. 

 

13. Evt. 

 

 

Intet. 

 



 

referent 

Niels Abrahamsen 
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Rødovre, den 23. oktober 2018 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

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

Jens-Halvor Zoffmann (FTR) indtil kl. 12.45 under pkt. 6, Bruno Barbalho (He), Carsten Eriksen (Ny) 

indtil kl. 12.45 under pkt. 6, Christoffer Toftegaard (Is), Anne Marie Dela (Rø) indtil kl. 12.55 under pkt. 

6, Trine Blomberg Madsen (Skm) indtil kl. 11.30 under pkt. 5, Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Ingen. 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 18.09.2018 

 

 

Godkendt. 

2. Strategi- og visionsarbejde 2018-2020  

 

 

Forslaget til kredsstyrelsens strategi- og 

visionsarbejde, som FU har udarbejdet på 

grundlag af arbejdet på KS-internatet i april, 

blev gennemgået, drøftet og herefter vedtaget. 

Det overvejes, hvorledes planen formidles til 

medlemmerne. 

 

3. Kongres 30. – 31.10  
H. Kongressens dagsorden 

I. Praktiske forhold 

J. … 

 

 

A. Gennemgået og drøftet (se dagsordenen 

m.m. på dlf.org). Tidsplan lægges på 

Insite. 

B. Deltagerliste udarbejdet. 

 

4. Opfølgning på inklusion 

 

 

Kredsstyrelsen havde en længere debat om 

emnet. 

Endvidere afventes resultatet af 

inklusionsarbejdsgruppens arbejde, som 

forventes at foreligge snarligt. 

Kredsstyrelsen håber at temanummeret af 

17info om inklusion og specialundervising kan 

biddrage til en god og nuanceret debat på såvel 
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skole som kommuneniveau. Temanummeret 

forventes klar i indeværende uge. 

 

5. Opfølgning på medlemsweekend Frederiksdal 

 

 

Tilbagemeldinger fra deltagerne om et godt 

program og der var stor ros til kursusudvalget. 

Der var en del tilbagemeldinger om RLFs og 

skolechefens oplæg og debat. 

Det var rigtig positivt at skolechefen kunne 

deltage. Det var et godt signal. 

Kredsstyrelsen vurderer dog, at der skulle nås 

for meget på for kort tid. 

Der er kommet en masse godt fælles materiale 

med fra plancher og debat. 

 

6. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
H. Hovedudvalget  

a. Mødet den 20.9. 

b. Næste møde den 24.10. 

I. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 27.9. 

b. Næste møde den 3.12 

J. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Der blev orienteret om mødet med 

deltagelse af borgmesteren. 

Budgettet i Rødovre Kommune blev 

drøftet og kredsstyrelsen er positive 

over, at arbejdet med Social Kapital 

igangsættes inden efterfølgende inden 

eventuelle ændringer på 

arbejdsmiljøområdet som fx 

spørgsmålene i APV’en.  

Kredsstyrelsen henviser i øvrigt til det 

udsendte referat fra Hovedudvalget. 

b. Afventer. 

B.   

a. Hovedstyrelsesarbejdet fyldte en stor 

del af mødet.  

b.  Afventer. 

C.   

a. Endnu ikke aftalt. 

 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

E. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 28.11. 

F. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Rekruttering og fastholdelse af lærere bør 

have større opmærksomhed på 

arbejdspladserne. Det henstilles til at 

materiale udarbejdet af kredskontoret 

drøftes på arbejdspladserne. 

 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

E. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 19.9. 

b. Næste møde den 3.12. 

F. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

 

A.   

a. Størsteparten af mødet drejede sig om 

konferencen i januar 

b. Afventer. 



forhold i kommunen og på skolerne 

 

B. Anders Liltorp oplæste et læserbrev sendt 

til Rødovre Lokalnyt som replik til 

næstformanden for Dansk Folkeparti i 

Rødovres debatindlæg om Den frie 

folkeskole. 

 

9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

E. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a.  Næste møde 20.11 

F. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Budgetkurset den 13.11. kl. 9-12 på PUC  

10. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

 

11. Evt. 

 

 

Det er bekymrende, at flere skoler planlægger 

møder mm på tirsdage, hvor TR’erne forventes 

at deltage. Denne ugedag er de frikøbt fra 

arbejdet på skolen.  

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
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Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 13. november 2018 kl. 12:30 – 14:15 på kredskontoret  

 

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

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

Anne Marie Dela (Rø), Maria Liltorp (Ti) indtil kl.14.05 under pkt. 4, Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Trine Blomberg Madsen (Skm). 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 23.10.2018 

 

 

Godkendt. 
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2. Kongres 30. – 31. oktober 2018 

A. Opfølgning 

a. RLFs bidrag 

b. … 

 

 

A.   

a. RLFs to indlæg på kongressen blev 

drøftet.  

Endvidere ser kredsstyrelsen med 

tilfredshed på, at vedtægtsændrings-

forslaget, om mulighed for afholdelse 

af kredsenes generalforsamlinger med 

to års mellemrum, ikke blev vedtaget. 

 

3. Møde med BKF 

 

 

Drøftet. 

 

4. Opfølgning på inklusion 

 

 

De seneste udgaver af både Folkeskolen og 

17Info omhandlede inklusion.  

Kredsstyrelsen afventer arbejdsgruppens 

skriftlige tilbagemelding, samt den politiske 

behandling. 

 

5. Kredsens økonomi   

Bilag udleveres i mødet 

 

 

Taget til efterretning. Kredsen er særdeles 

solvent. 

 

 

 

 

6. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
K. Hovedudvalget  

a. Næste møde den 29.11. 

L. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Næste møde den 3.12. 

M. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.    

a. Endnu ikke afholdt. Der vil bl.a. være 

opfølgning på reduktion i økonomi på 

TR-kompensation og opfølgning på 

arbejdsmiljøarbejdet i Hovedudvalget. 

B.   

a. Afventer. 

C.   

a. Endnu ikke fastsat. 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

G. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 28.11. 

H. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Udsat. 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

G. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 3.12. 

H. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Planlægningen af konferencen den 23.1. 

går planmæssigt fremad.  



 

9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

G. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 20.11. 

H. DLF-kurser 

 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Intet nyt. 

10. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

 

11. Evt. 

 

 

TR’er bedes melde tilbage om datoer for FTRs 

deltagelse i Faglig Klub. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
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Rødovre, den 13. december 2018 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 11. december 2018 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

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

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

Anne Marie Dela (Rø), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Skm (pt ingen valgt TR). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 13.11.2018 

 

 

Godkendt. 

2. Opfølgning på fællesmøde  

 

 

Kredsstyrelsen havde en positiv oplevelse af 

mødet. Der blev efterlyst lidt mere konkrete 

udspil især fra skolelederne. 

 

3. Forhandlinger RLF/BKF 

 

 

Der er aftalt en møderække for forhandling af 
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en lokalaftale om arbejdstid. Første møde er 

den 12.12. kl.12 hos skolechefen. 

Kredsstyrelsen drøftede forventninger til en 

kommende aftale. 

 

4. Godkendelse af Persondatapolitik 

 

 

Godkendt. 

 

5. Budget 2019 

1. behandling (bilag udleveres i mødet) 

 

 

Taget til efterretning. 

6. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
N. Hovedudvalget  

a. Mødet den 29.11 

b. Næste møde den 24.1.2019 

O. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 3.12. 

b. Næste møde den 20.12. 

P. FTF-K 

a. Næste møde  

 

 

A.   

a. Det blev drøftet om, hvordan det kan 

få konsekvenser for Rødovre 

kommune, hvis kommunerne samlet 

set ikke overholder aftalen mellem KL 

og regeringen. Ligeledes blev det 

påpeget, at arbejdsmiljøgruppen under 

hovedudvalget bør mødes snarest. 

b. Afventer.  

 

 

 

B.   

a. Arbejder med kredsenes bærer-

dygtighed og ”Ny start”. 

b. Afventer.  

C.   

a. Endnu ikke aftalt. 

 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

I. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 28.11. 

b. Næste møde den 5.3. 2019.  

J. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.   

a. Temadagen den 23.1.samt 

Tovholdermødet 12.11. var 

hovedpunkterne. 

b.  

B. Intet nyt. 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

I. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 3.12. 

b. Næste møde den 12.3. 2019 

J. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Temadagen 23.1. i Kometen i 

Hvidovre samt inklusion var 

hovedpunkterne. 

b. Afventer. 

B. Intet nyt. 

 

9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

I. Kursusforum Hovedstaden Vest 

 

A.  



a. Mødet den 20.11. 

b. Næste møde 21.5. 2019 

J. DLF-kurser 

 

 

a. Evaluering af det kongresforberedende 

kursus samt anvendelse af ”Ny start”-

midlerne var hovedpunkterne. 

Kongresforberedende kursus 26.-27.9. 

i 2019 på Fr.dal. 

b. Afventer. 

B. Bruno Barbalho og Nina Blaabjerg 

Nielsen (begge He) deltager i åbent 

kursus på Gl. Avernæs. 

 

10. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

11. Evt. 

 

 

Flere undrer sig over, at Rødovre skoler nu er 

blandt mindretallet, der ikke anvender 

Folkeskolelovens § 16B. 

Gælde over at DLF på det seneste har vundet 

hele tre vigtige sager for deres medlemmer: 

Erik Schmidt-sagen, børnehaveklasseleder-

sagen i Holstebro samt sagen om opnået 

erstatning på trods af manglende 

politianmeldelse. (Alle tre kan læses i 

Folkeskolen). 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
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Rødovre, den 14. februar 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 12. februar 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

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

Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He), Christoffer Toftegaard (Is) deltog fra kl. 10.25 under 

punkt 2, Anne Marie Dela (Rø), Mads Troelsø (Skm). 

 

Afbud: Carsten Eriksen (Ny), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat  

mailto:017@dlf.org


KS-mødet den 11.12.2018 

 

Godkendt. 

2. Godkendelse budget 2019 

 

 

Arbejdsbudgettet godkendt.  

Det endelige budget skal først besluttes af 

generalforsamlingen. 

 

3. Generalforsamling 2019  
K. Praktisk 

L. Indkomne forslag 

M. Valg 

N. … 

 

 

A. Alt synes at være på plads. Plakat 

udsendes til opslag på skolerne snarest. 

B. Ingen forslag indkommet indtil d.d. 

C. Intet. 

4. Opfølgning på læringsfællesskaber for alle 

 

 

En kort skolerunde afdækkede de væsentlige 

punkter i høringssvarene. Skole-MED og 

RLFs høringssvar blev også drøftet. 

Generelt blev det udtalt, at det er meget 

vanskeligt at forholde sig til et forslag, hvor 

man er udelukket fra at få indsigt i den bagved 

liggende rapport, som sandsynligvis ligger til 

baggrund for forslaget. 

 

RLF høringssvar opfordrer til, at der bør 

påbegyndes et arbejde, hvis resultat kan 

implementeres i skoleåret 2020/21. Processen 

bør være på linje med den anvendt i 

”Teknologi og innovation”. (Svaret kan læses 

på kreds17.dk). 

 

5. Opfølgning på temadag Hovedstaden Vest  

 

 

Alle tilbagemeldinger vidner om et meget 

succesfuldt arrangement med over 200 

deltagere. 

6. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Kredsstyrelsen blev orienteret om status pt. 

Næste møde er den 13.2. 

 

7. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
Q. Hovedudvalget  

a. Mødet den 24.1. 

b. Næste møde den 11.4. 

R. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 20.12.2018 

b. Næste møde den 28.2. 

S. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Orientering ang. beslutninger og 

drøftelser vedr: Budget, social kapital, 

APV mm  

b. Afventer. 

B.   

a. Besøg af repræsentant fra Sinatur og 

Gordon Ørskov Madsen ang. Sputnik. 

b. Afventer. 

C.   



a. Endnu ikke aftalt. 

 

8. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

K. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 5.3. 

L. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B. Intet nyt. 

9. Skolepolitik (fast punkt) 

K. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 2.4. 

L. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B. Det ny folkeskoleforligs betydning for 

skolerne i Rødovre blev kort drøftet. 

10. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

K. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 21.5. 

L. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B. Næste kursusudbud forventes publiceret 

senere i februar. 

 

11. Godkendelse af valg af TR og suppleant på 

Skovmoseskolen, TR på Skiftesporet samt TR-

suppleant på Tinderhøj 

 

 

Alle valg blev godkendt. 

12. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

 

13. Evt. 

 

 

Der blev stillet spørgsmål til proceduren ved 

ansøgning af midler til efter- og 

videreuddannelse i en kompetencefond.  

Program til ”Aktive Lærere” blev efterlyst. 

 

 

referent  

Niels Abrahamsen 

 

 

                                          kreds 17.dk                                      RØDOVRE LÆRERFORENING 

 
            TÆBYVEJ 5 C  2610 RØDOVRE    ▪    TELEFON: 36 70 55 17    ▪    TELEFAX: 36 70 21 17    ▪    E-POST: 017@DLF.ORG 

 

Rødovre, den 14. marts 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 12. marts 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

mailto:017@dlf.org


Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstformand) deltog fra kl. 10.40 under pkt. 2B, 

Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR) deltog til kl. 11.50 efter pkt. 3,  

Bruno Barbalho (He), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Anne Marie Dela (Rø) deltog til 

kl. 10.55 under begyndelsen af pkt. 3, Mads Troelsø (Skm) deltog ikke mellem kl.10.55 og 11.20 under 

punkt 3, Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Ingen. 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 12.2.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Generalforsamling (GF) 2019  
O. Formandens beretning 

P. Praktisk 

Q. Indkomne forslag 

R. Budget 

 

 

 

A. Beretningen er under udarbejdelse. Den 

vil være klar til udsendelse på Insite 

senest fredag 15.3. og skal så være uddelt 

samme dag på skolerne. 

B. Alt ser ud til at være på plads. 

C. Ingen forslag indkommet. Der er dog 

indkommet et ønske om, at GF diskuterer 

seniorpolitik samt senere tilbagetrækning 

fra arbejdsmarkedet. 

D. Det reviderede budget blev godkendt som 

forslag til GF. 

 

3. Opfølgning på ”Læringsfællesskaber for alle” 

 

 

Analyserapporten fra Incitare er nu tilgængelig 

for alle (rk.dk under Politik og Børne-

skoleudvalget.) 

Der var indkommet 21 hørringssvar. Det var 

en gennemgående anke, at de implicerede 

parter ikke havde været inddraget. 

Formanden fremlagde det reviderede forslag, 

der blandt andet medfører, at der nu kun 

oprettes ét center. Endvidere er tidspunktet for 

oprettelsen ændret til den 1.1.2020. 

Børne- og skoleudvalget har sagen på 

dagsordenen den 12.3. 

Tirsdag den 26.3. forventes det, at kommunal-

bestyrelsen træffer den endelige beslutning.  

Kredsstyrelsen drøftede den fremtidige strategi 

på området. 

4. Skoleårets planlægning 2019/2020 

A. Kredsens kalender 

 

 

 

A. Der blev opfordret til at tjekke forslaget 

grundigt for evt. fejl og overlapninger, 

samt forslag til ændringer. Endelig 

behandling forventes på mødet i maj/juni. 

 



5. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Der har nu været afholdt 4 møder. Parterne er 

enige om, at den nuværende professionsaftale 

ikke skulle opsiges, men alene tænkes justeret.  

Der er aftalt en ny møderække: 13.3., 25.3. 

samt 12.4.  

 

6. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
T. Hovedudvalget  

a. Næste møde den 11.4. 

U. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 28.02. 

b. Næste møde den 21.03. 

V. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B.   

a. Der var en vis bekymring over den 

store udskiftning i DLFs sekretariat. 

Der er dog naturlige årsager til 

udskiftningen. 

Der er ved at blive udarbejdet en ny 

økonomiaftale med Hotel Fr.dal.  

b. Afventer. 

C.   

a. Endnu ikke fastlagt. 

 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

M. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 5.3. 

N. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.   

a. DLFs rapport om indeklimaet i skolen 

blev drøftet. Tilsynets rapport om 

krænkelser blev ligeledes drøftet. Det 

ny arbejdsmiljøspil blev diskuteret. 

B. Intet nyt. 

 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

M. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 2.4. 

N. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Intet nyt. 

9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

M. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde 21.5. 

N. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B. Kursusplanen for 2. halvår er udkommet. 

KS opfordres til at læse den på Insite. 

Det blev drøftet, om kursusafdelingen 

skal hjælpe kredsstyrelsen med projektet 

”Gearet til fremtiden”.  Desuden blev det 

drøftet, hvad kredsstyrelsen skal foreslå, 

at DLF-pengene til Ny start” skal 

anvendes til. 

 

10. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 



 

11. Evt. 

 

 

Intet. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 

 

 

 

 

                                          kreds 17.dk                                      RØDOVRE LÆRERFORENING 

 
            TÆBYVEJ 5 C  2610 RØDOVRE    ▪    TELEFON: 36 70 55 17    ▪    TELEFAX: 36 70 21 17    ▪    E-POST: 017@DLF.ORG 

 

 

Rødovre, den 2. maj 2019 

 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 30. april 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Bodil Kornbek (næstformand), Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), 

Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti),  

Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Anders Liltorp (formand), Bruno Barbalho (He) til kl. 12.35 under pkt. 7, Anne Marie Dela (Rø). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 12.3.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Opfølgning på generalforsamling 2019  
S. Opfølgning 

T. Referat (se hjemmesiden) 

U. Overordnet drøftelse af frikøbstimer 

 

 

A. På baggrund af tilbagemeldinger fra 

medlemmer blev forskellige forslag til 

ændringer drøftet. 

Det blev besluttet at generalforsamlingen 

i 2020 afholdes fredag den 20. marts på 

Rødovregård. 

B. Godkendt. 

C. Det blev besluttet, at videreføre den 

nuværende fordeling. 

 

3. Skoleårets planlægning 2019/2020 

B. Opgaveoversigt  

C. Kredsens kalender  

 

 

 

A. Jens-Halvor gennemgik vilkårene for 

opgaveoversigternes udformning. 

B. Godkendt med enkelte rettelser. 
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4. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

På mødet den 12.4. blev parterne enige om at 

stille forhandlingerne om en justering af vores 

professionsaftale i bero. Den nuværende aftale 

vil derfor fortsat gælde fra kommende skoleårs 

begyndelse. 

 

5. Kredsens økonomi 
       Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet) 

 

 

Taget til efterretning. 

6. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
W. Hovedudvalget  

a. Mødet den 11.4.  

b. Næste møde den 20.6. 

X. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 11.4. 

b. Næste møde den 16.5. 

Y. FTF-K 

a. Næste møde den ? 

 

 

A.   

a. Punktet udsat. 

b. Afventer. 

B.   

a. Ingen fra RLF deltog. 

b. Afventer.  

C.   

a. Endnu ikke aftalt. 

7. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

O. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 9.5. 

P. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.  

a.  Afventer. 

B. Medlemmerne oplever, at proceduren ved 

forflyttelser i forbindelse med 

Læringsfællesskaber for alle har været 

meget kritisabel.  

Det ser ud til, at det bliver meget svært at 

få valgt en ny AMR på Islev Skole efter 

den hidtidige har forladt skolen. 

 

8. Skolepolitik (fast punkt) 

O. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 2.4.  

b. Næste møde den 19.6. 

P. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Folkeskoleidealet og indholdet i næste 

temadag blev drøftet.  

b. Afventer. 

B. På kommunalbestyrelsesmødet den 30.4. 

er skolernes vikarforbrug på 

dagsordenen, men det ser ud til at 

skolernes opgørelser ikke er 

sammenlignelige, da der tilsyneladende 

er anvendt forskellige opgørelsesmetoder. 

Det er oplyst, at Intra lukkes ned og Aula 

skal igangsættes 1. august. Kredsstyrelsen 

er bekymret for medlemmernes mulighed 

for at kunne lykkes med opgaven. 

 

9. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

O. Kursusforum Hovedstaden Vest 

 

A.   



a. Næste møde 21.5. 

P. DLF-kurser 

a. Arbejdstidskonference d. 25. og 26. april 

b. … 

 

a.  Afventer. 

B.   

a. Afrapportering. 

b. Mads er tilmeldt TR-uddannelsen. 

10. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Reminder om vores arrangement i 

Fælledparken 1. maj 

 

11. Evt. 

 

 

10.5. afholdes skoleårets andet fællesmøde 

med TR, AMR, RLF, SL og forvaltningen. 

Lønstigningen på fritvalgsordningen  pr. 1.4 er 

endnu ikke udbetalt pga. at aftalen mangler 

aftaleparternes formelle underskrifter. 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
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Rødovre, den 28. maj 2019 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Anders Liltorp (formand) deltog til kl. 12.10 til og med pkt. 6, Bodil Kornbek (næstformand), 

Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He), Carsten Eriksen (Ny), 

Anne Marie Dela (Rø), Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti) deltog til kl. 12.10 til og med pkt. 6,  

Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Christoffer Toftegaard (Is). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 30.04.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Opfølgning på fællesmødet med BKF og SL  
afholdt på PUC den 10. maj 

 

Anders Seneca præsenterede sit syn på en 

arbejdsplads fokus på kerneopgaven. De fleste 

skoler har planer om at arbejde videre ud fra 

ideerne i oplægget.  
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3. Opfølgning 1. maj 

 

 

Det var et rigtigt godt arrangement med pæn 

medlemsdeltagelse. 

 

4. Skoleårets planlægning 2019/2020 

D. Fag- og opgavefordelingen 

E. Opgaveoversigten 

F. Beskæftigelsessituationen 

G. … 

 

 

A. Ansøgningerne om kortere skoledag blev 

drøftet. 

B. Fordelingen af andre opgaver blev 

drøftet.  

Indtastning af skolernes opgaveoversigter 

forventes afsluttet inden efterårsferien. 

C. Det forventes, at der skal ansættes et 

tocifret antal fastansatte samt en del 

barselsvikarer. 

D.  Frikøbsansøgninger for skoleåret 

2019/20 blev udleveret til KS’erne til 

videreformidling til de respektive skoler. 

 

 

5. TR-vilkår 

 

 

Det er fortsat kredsstyrelsens opfattelse, at der 

skal gælde samme vilkår for TR-arbejdet på de 

enkelte arbejdspladser. 

TR’s deltagelse i ansættelsesudvalg er ikke en 

del af den tildelte tid til TR-arbejdet. 

 

6. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Om forhandlingerne, der midlertidigt er sat på 

pause, har forhandlingsparterne aftalt, at 

skolechefen, Tina Marcher og formanden, 

Anders Liltorp drøfter, hvorledes det videre 

forløb skal foregå. 

 

7. Kongres 1. – 3. oktober 2019 

 

 

Valget til næstformand forventes at fylde en 

del på kongressen – ikke mindst efter 

formandens udmelding om det ubrydelige 

makkerskab med Dorte Lange. 

 

8. Åbent Hus 

 

 

Bodil sørger for indkøb, Birte og Anne Marie 

rigger til, Birte, Anne Marie, Mads og Bruno 

foretager løbende oprydning, Carsten, Jens-

Halvor og Niels slukker og lukker. 

 

9. HOU – HV (F/N) – mv. (fast punkt) 
Z. Hovedudvalget  

a. Næste møde den 20.6. 

 

A.   

a. Afventer.  



Æ. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Mødet den 16.5. 

b. Næste møde den 20.6. 

 

B.   

a. Den ny ferieaftale samt 

næstformandsvalget blev drøftet. 

Kredsenes kontingent til HV 

fastholdes og man fortsætter med at 

afholde én konference med fokus på 

både det pædagogiske og 

arbejdsmiljøet  

b. Afventer. 

 

10. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

Q. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 9.5. 

b. Næste møde den 28.8. 

R. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

 

 

A.  

a. Behandling af arbejdsulykker blev 

drøftet. Arbejdsmiljøgruppe 

Hovedstaden Vest henvender sig til 

DLF. 

Nyhedsbrevet Aktuelt om arbejdsmiljø 

nr. 2, har et indlæg om ”Digitalisering 

på arbejdspladsen”.  

 

 

Endvidere diskuterede vi DLF pjecen 

”Indeklima”. 

b. Afventer. 

B. Orientering om ”Registrering af 

magtanvendelse”, som er blevet besluttet 

i Fælles-MED.  

 

12. Skolepolitik (fast punkt) 

Q. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.6. 

R. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.  

a. Afventer. 

B. Intet nyt. 

 

13. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

Q. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Mødet den 21.5. 

b. Næste møde den 22.10. 

R. DLF-kurser 

 

 

A.  

a. Ingen fra RLF deltog. Der arbejdes på 

et kursus for TR’er om sygesamtaler, 

samt et kursus for TR-suppleanter. 

b. Afventer. 

B. Ansøgningsfristen for kurser på 2. halvår 

er 1.6. 

 

14. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Ingen. 

 

15. Evt. 

 

 

Budgetorientering i Viften 24.6. kl.9. til 10. 

Et forslag til en pjece til nye medlemmer blev 



udleveret til gennemsyn. Ændringsforslag 

bedes afleveret snarest muligt. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
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Rødovre, den 19. juni 2019 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 18. juni 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret  

 

Tilstede: Bodil Kornbek (næstformand), 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). 

 

Afbud: Anders Liltorp (formand). 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 28.05.2019 

 

 

Godkendt. 

2. Forhandlinger BKF/RLF 

 

 

Forhandlingerne om en revideret professions-

aftale er stadig i bero. 

Der er enkelte aftaler, som forventes 

færdigforhandlet inden ferien blandt andet en 

aftale om ferien 2019/20. 

 

3. Kongres 1. – 3. oktober 2019 

 

 

Næstformandsvalget optager en del 

medlemmer. Det bliver spændende at følge 

både optakten til og selve kongressen.  

Kredsstyrelsen besluttede af hensyn til 

økonomien, at det udelukkende er de 

delegerede samt disses suppleanter, der 

deltager i det kongresforberedende kursus. 

Alle kredsstyrelsesmedlemmer forventes at 

deltage i selve kongressen.  

mailto:017@dlf.org


 

4. Åbent Hus 

 

 

Alt ser ud til at være på plads. Kredsstyrelsen 

glæder sig til at hilse på den mange 

medlemmer. 

 

5. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt) 
Ø. Hovedudvalget  

a. Næste møde den 20.6. 

Å. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest  

a. Næste møde den 20.6. 

 

 

A.   

a. Afventer. 

B.   

a. Afventer. 

6. Arbejdsmiljø (fast punkt) 

S. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 28.8. 

T. Orientering om og drøftelse af 

arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på 

skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B. Det er hensigten, at social kapital skal 

blandt andet være med til at skabe et 

bedre arbejdsmiljø. Trio (Skoleleder, TR 

og AMR) skal derfor udarbejde 

handleplaner, der understøtter dette 

arbejde. 

 

7. Skolepolitik (fast punkt) 

S. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 19.6. – flyttes til august 

T. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske 

forhold i kommunen og på skolerne 

 

 

A.   

a. Afventer. På dette møde skal der 

lægges planer for det kommende 

fællesmøde med arbejdsmiljødelen. 

B. Der skal ansættes en leder for 

Læringsfællesskab for alle. 

Ansættelsesudvalget har indkaldt 

kandidater til samtaler. 

TR fra Islev Skole udtrykker stor 

tilfredshed med HR-konsulent Camilla 

Badsteds arbejde med at søge at skabe et 

bedre arbejdsmiljø på skolen. 

 

8. Organisationskurser mm. (fast punkt) 

S. Kursusforum Hovedstaden Vest 

a. Næste møde den 22.10. 

T. DLF-kurser 

 

 

A.   

a. Afventer.  

B. Intet nyt. 

9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

A. Kortere skoledage 

B. Til- og fratræden-skemaet afleveres senest den 

21.6. 

 

 

A. De 4 skoler, der har ansøgt om kortere 

skoledage fra næste skoleår har alle fået 

bevilget ansøgningen. 

B.  Afventer modtagelsen. 

 

10. Evt. 

 

 

Introdagen er fastsat til fredag den 23.8. 



En resultatopgørelse for de første 5 måneder 

blev forelagt. 

Lister over ikke-medlemmer blev udleveret. 
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