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 26. august 2019

Referat af kredsstyrelsesmødet
tirsdag den 3. september 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret
Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstformand), Niels Abrahamsen (kasserer),
Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Laura Bek (Is), Anne Marie Dela (Rø) deltog ikke mellem 11.20 og 12.10
under pkt. 4 og 5, Mads Troelsø (Skm).
Afbud: Bruno Barbalho (He), Carsten Eriksen (Ny), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 18.06.2019

REFERAT

Godkendt.

2. Forhandlinger BKF/RLF
Kredsstyrelsen udtrykker deres dybe
bekymring over, at det nu er næsten et år
siden, at den fælles aftale med Rødovre
Kommune om honorering om læreres
undervisning af kolleger fortsat er sat på stand
by. Endvidere undrer kredsstyrelsen sig over,
at der endnu ikke overfor skolelederne er skabt
klarhed om rammerne om tidsfastsættelsen af
TR’ernes arbejdstid.
3. Kongres 1. – 3. oktober 2019
Formanden redegjorde for dagsordenen og det
underliggende indhold i flere af punkterne.
4. Opfølgning Åbent Hus
Det var et rigtigt vellykket arrangement med
dejligt mange medlemmer, der kom forbi for at
ønske en god sommerferie.
5. Opfølgning Introdag
Endnu et flot arrangement. Desværre var
andelen af de mulige deltagere lidt mindre end
tidligere år.
6. Kredsens økonomi
Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet)
7. HOU – HV (F/N) – FTF mv. (fast punkt)
A. Hovedudvalget

Taget til efterretning.

A.

a. Mødet den 20.6.
b. Næste møde den …
B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
a. Mødet den 22.8.
b. Næste møde den 12.9.

a. Den kommende HR-strategi kommer
til at omfatte fastholdelse og
rekruttering. Økonomien afventer
aftalen med regeringen.
b. Forventes placeret i oktober.
B.
a. Overvejende fokus på kongressen og
forberedelsen hertil.
b. Afventer.

8. Arbejdsmiljø (fast punkt)
A. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
a. Mødet den 28.8.
b. Næste møde den 30.10.
B. Orientering om og drøftelse af
arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på
skolerne
9. Skolepolitik (fast punkt)
A. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest
a. Mødet den 20.8.
b. Næste møde den …
B. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske
forhold i kommunen og på skolerne

10. Organisationskurser mm. (fast punkt)
A. Kursusforum Hovedstaden Vest
a. Næste møde den 22.10.
B. DLF-kurser

A.
a. Temadagen 29.1. fyldte mest.
b. Afventer.
B. Arbejdsmiljødag i Viften 2.9. handlede
overvejende om socialkapital, APV og
kerneopgaven.

A.
a. Temadagen 29.1. tænkes at fokusere
på ledelse - på mange niveauer.
b. Forventes placeret i november.
B. Dialogmødet bør fokusere på fastholdelse
og rekruttering samt fleksibelt skema.

A.
a. Afventer.
B. Intet nyt.

11. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
12. Evt.
Forslag om, at 17Info bliver drøftet på et
kommende KS-møde.
TR’erne opfordres til snarest at lave aftale med
Jens Halvor Zoffmann om indtastning af
arbejdstid.

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 7. oktober 2019

Referat af kredsstyrelsesmødet
tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret
Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstformand) deltog fra kl. 11.00 under punkt 2,
Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He),
Christoffer Toftegaard (Is), Anne Marie Dela (Rø), Mads Troelsø (Skm) deltog til kl. 12.30 under punkt
3.C, Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Carsten Eriksen (Ny).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 3.9.2019
1.a Godkendelse af valg af TR-suppleant på
Nyager Skole

REFERAT

Godkendt.

Valget af Jørgen Deiker Wendelboe er
godkendt.

2. Fleksibelt skema
Kredsstyrelsen oplever, at der et massivt pres
på arbejdsmiljøet i forbindelse med
kommunens arbejde for at nedbringe
vikarforbruget. Ikke mindst indførelsen af
fleksibelt skema på flere skoler medfører et
øget tilsyn med eleverne, mærkværdig
prioritering af tiden samt forringet tid til
forberedelsen og er ikke i overensstemmelse
med vores professionsaftale.
RLFs bud på forudsætningerne for vellykket at
arbejde med at nedbringe antallet af vikartimer
– herunder fleksibelt skema – findes på
DLFinsite/kreds17.dk.
3. Opfølgning Kongres 2019
A. Folkeskoleidealet
B. Gearet til fremtiden
C. Næstformandsvalg
D. Ny start og periodeforhandling
E. Evaluering af forberedelsen

A. Det udsendte forslag blev vedtaget.
Kredsstyrelsen overvejer, hvordan den
videre behandling skal foregå.
B. Debatten bar præg af det forestående
næstformandsvalg. Man savnede
diskussionen om, hvordan foreningen
skal se ud om fx 10 år.
C. Dorte Lange blev valgt med 163 stemmer
mod 130 til Morten Refskov – 4 undlod.
D. Kredsstyrelsen havde ønsket en fyldigere
debat under dette punkt.
E. Kredsstyrelsens ikke-delegerede savnede
den vigtige deltagelse i det kongres-

forberedende kursus i år (grundet
besparelser).
4. Fremtidig KS-dagsorden
Formanden fremlagde sine ideer til en anden
måde at udforme dagsordenerne/afvikle
møderne på. FU vil komme med et udkast på
et kommende møde.
5. HOU – HV (F/N)
C. Hovedudvalget
a. Mødet den 20.6.
b. Næste møde den 24.10.
D. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
a. Mødet den 12.9.
b. Næste møde den 24.10.
6. Arbejdsmiljø (fast punkt)
C. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
a. Næste møde den 30.10.
D. Orientering om og drøftelse af arbejdsmiljøpolitiske forhold i kommunen og på skolerne
7. Skolepolitik (fast punkt)
C. Pædagogisk udviklingsforum, Hovedstaden Vest
a. Næste møde den 11.11.
D. Orientering om og drøftelse af skolepolitiske
forhold i kommunen og på skolerne
8. Organisationskurser mm. (fast punkt)
C. Kursusforum Hovedstaden Vest
a. Næste møde den 22.10.
D. DLF-kurser – kursusplan 1. halvår 2020

A.
a. Se referatet af 3.9.
b. Afventer.
B.
a. Ingen deltog.
b. Afventer.

A.
a. Afventer.
B. Intet nyt.

A.
a. Afventer.
B. Intet nyt.

A.
a. Afventer.
B. Bodil Kornbek fremlage kursusplanen og
opfordrer til, at kredsstyrelsens
medlemmer undersøger deres behov for
kurser.

9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
10. Evt.
Mange positive tilbagemeldinger på RLFs
uddeling af flødeboller på Lærernes Dag.
HUSK følgende datoer:
Fælles Faglig Klub 23.10.
Fælles kursus AMR/TR 29.10. kl.9-12.
Landsdækkende DLF-TR-møde 17.12.

referent
Niels Abrahamsen

kreds 17.dk

RØDOVRE LÆRERFORENING

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

Rødovre, den 7. november 2019

Referat af kredsstyrelsesmødet
tirsdag den 5. november 2019 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret
Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.) deltog i mødet fra kl. 11.10 efter pkt. 2,
Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He),
Anne Marie Dela (Rø), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Mads Troelsø (Skm).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 8.10.2019
2. Profilskoler
Politisk ønske om evt. profilskoler – tanker og ideer
efterlyses

3. Læringsfællesskaber for alle
Samarbejde BKF/RLF, ansættelser, TR/AMR, PIT

REFERAT

Godkendt.

Kredsstyrelsen udtrykker deres bekymring for,
at oprettelse af profilskoler kan fjerne fokus
fra den gedigne fag-faglige undervisning.
For kredsstyrelsen handler det om, at der er et
solidt grundlag for at skabe den gode skole
med et stærkt fagligt fundament.

Kredsstyrelsens forhandlingsudvalg holder et
møde med BKF den 5.11., hvor PIT skal
drøftes. Kredsstyrelsen drøftede muligt
indhold til dette møde.

4. Skolernes økonomi
Tilbagemelding fra skolerne – status/årsager/indsatser Det er bekymrende, at størsteparten af
kommunens skoler forventer at have op til et
millionstort underskud for 2019. Da elevtallet
har været stigende, er det uforståeligt, at der
ikke er penge nok til at kunne drive skole.
5. Ny Start
Hvordan vil vi arbejde med Ny Start?

På trods af opfordringen fra DLF/KL så er der
ikke sendt et fælles svar fra RLF/BKF på deres
spørgeskema om Ny Start.
Den 16.12. forventes kommissionen at barsle
med deres rapport. Dagen efter er der planlagt
stormøde i Odense for alle tillidsrepræsentanter i DLF.

6. Hovedstyrelsesvalg
Kredsstyrelsen anbefaler, at medlemmerne

placerer alle 18 stemmer på Anders Liltorp.
Det er vigtigt, at så mange som muligt af vore
medlemmer stemmer.
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
G. …

A. Intet nyt.
B. 31.10. Kongresforberedelsen, selve
kongressen og hovedstyrelsesvalget var
på dagsordenen.
C. Hovedstaden Vest-temadagen den 29.1,
Trio og krænkelser var på dagsordenen.
D. Næste møde 11.11.
E. På mødet 22.10. blev det besluttet at
afholde to kurser: Foreløbige datoer er
27.1 for suppleanter og 25.2. for TR’er.
F. Intet nyt.

8. Opfølgning på ændret dagsorden
Kredsstyrelsen besluttede at fortsætte med den
ny dagsordensform.
9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
10. Evt.








Peter Heiselberg, der er AMR i HOU, er
konstitueret afdelingsleder på Tinderhøj
Skole. TR på PUC Iben Lykke Lindholm
har fået nyt arbejde. Der skal vælges
afløsere for begge.
Vore medlemmer fremfører kritik af de
nuværende A. P. Møller-kurser. De
opleves som uanvendelige i dagligdagen
og mest som en gentagelse indholdet af
tidligere A. P. Møller-kurser.
Der skal være fokus på løntjek i uge 46 og
47.
Opgørelse af opgaveoversigter mangler for
et par skoler, derfor opfordring til at lave
en aftale med FTR.

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 12. december 2019

Referat af kredsstyrelsesmødet
tirsdag den 10. december 2019 kl. 9:00 – 10:00 på kredskontoret
Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.), Niels Abrahamsen (kasserer),
Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He), Christoffer Toftegaard (Is), Anne Marie Dela (Rø),
Maria Liltorp (Ti), Mads Troelsø (Skm), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Carsten Eriksen (Ny),

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 5.11.2019

Godkendt.

2. Kredsens økonomi
Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet)

Taget til efterretning.

3. Arbejdsbudget 2020
(bilag udleveres i mødet)

Arbejdsbudgettet, der skal anvendes indtil det
endelige vedtages af generalforsamlingen til
marts, blev godkendt.

4. Hovedstyrelsesvalg
Anders Liltorp, som opnåede genvalg, takkede
for medlemmernes opbakning ved valget samt
fremlagde senarier som den ny hovedstyrelse
skal arbejde med.
Det blev PUC, der modtog præmien for den
arbejdsplads, der havde den højeste
stemmeprocent.
5. Opfølgning på medlemsarrangement ”Festen”
At gentage en succes viste sig igen at være en
knap så god ide, da deltagerantallet igen var
faldende i forhold til det senest afholdte.
I forhold til den skrantede økonomi, bør det
overvejes om der skal anvendes et beløb af
denne størrelse fremover.
Tidspunktet for afholdelsen blev også drøftet.
6. Opfølgning på samarbejdsmøder
H. HOU
I. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
J. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
K. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest

A. Fastholdelse og rekruttering er den ny
HR-strategi.
B. Intet nyt.
C. Intet nyt.

L. Kursusforum Hovedstaden Vest
M. Rødovre Kommune
N. …

D. Temadagen er næsten på plads.
E. Intet nyt.
F. Intet nyt.

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
8. 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 9. januar 2020

Referat af kredsstyrelsesmødet
tirsdag den 7. januar 2020 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret
Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.), Niels Abrahamsen (kasserer),
Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Anne Marie Dela (Rø),
Mads Troelsø (Skm), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Bruno Barbalho (He), Maria Liltorp (Ti).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 5.12.2019
2. Læringsfællesskaber for alle
Status: Ansættelser, PIT, visitering
Bilag: Referat fra Skole-MED lagt på InSite 1.11.19

REFERAT

Godkendt.

Der er ansat enkelte nyansatte lærere i det
nyetablerede center med virke i centret på
henholdsvis Tinderhøj og Valhøj, samt flyttet
lærere fra Hendriksholm og en enkelt fra Islev
til centret Tinderhøj.
PIT (Pædagogisk Indsats Team) er planlagt til
at begynde på skolerne fra den 1. januar 2020.
Kredsstyrelsen vil have særligt fokus på dette
ny område, og det er vores håb, at dette tiltag
vil gavne både elever og lærere, og vil bidrage
til at mindske medlemmernes arbejdsbelastning.
Kredsstyrelsen drøftede strukturen og
rammerne for centret. De udtrykte bekymring
rammerne for visitation og revisitation af

elever.
For at styrke kredsstyrelsens indsigt i hele
dette område vil der til forvaltningen blive
fremsendt en række spørgsmål herom.
3. Samarbejde med BKF
Status: TR-tid, UU-vejledere, forhandlinger,
fleksibilitetstillæg

Der arbejdes fortsat på i samarbejde med
forvaltningen at skabe en fælles model for TRtiden gældende for alle skoler.
Det er ikke lykkes at blive enige med lederen
for UU-vejlederne om en lønaftale for UUvejlederne. Det er derfor sandsynligt, at
lønforhandlingen løftes til niveau 2.
Efter kredsstyrelsens opfattelse har
lærere/bh.kl.ledere på Nyager Skole undervist
flere timer, end de har fået løn for. På et møde
med forvaltningen den 17.12.har vi drøftet
sagen. På et kommende møde forventer vi en
afklaring.
Kredsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der
er eksempler på manglende udbetaling af
fleksibilitetstillæget i de situationer, hvor det
ved tilføjelse af en ny opgave ikke har været
muligt at ændre på eller reducere opgaver i
opgaveoversigten. Efter en kontakt til
lønkontoret forventer vi en løsning herpå.

4. Ny start samarbejde
Lærerkommissionens forslag herunder fællesmøde
med skoledere og BKF den 17.1.2020.

Drøftet.

5. Anmeldelse af valg af TR
Valgene, gældende fra 1. januar 2020, som
TR, Pernille Dorph og TR-suppleant, Hannah
Wang-Dantzer, begge fra PUC, er godkendt.
6. Pensionistmiddag 2020
Kredsstyrelsen er på et møde med
seniorgruppens bestyrelse blevet opfordret til,
at den årlige middag for pensionisterne aflyses
i 2020. Årsagen hertil er økonomisk, da de
indenfor det budgetterede beløb ikke vil kunne
afholde pensionistmiddagen og de
arrangementer, som de har planlagt i 2020.
Kredsstyrelsen besluttede på forhånd at
godkende ønsket, gældende for 2020, under
forudsætning af, at seniorgruppens
generalforsamling den 9. marts 2020 beslutter
dette.
7. Opfølgning på samarbejdsmøder
A. HOU
B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest

Intet nyt, da ingen møder har været afholdt
siden seneste KS-møde.

C.
D.
E.
F.

Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
Kursusforum Hovedstaden Vest
Rødovre Kommune

8. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
KS-internatet er flyttet til den 27.- 28.4.
9. 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 12. marts 2020

Referat af kredsstyrelsesmødet
tirsdag den 10. marts 2020 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret
Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.) deltog fra kl. 10.55 under pkt. 2D,
Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He) deltog til kl. 12.05 til
og med pkt. 4, Christoffer Toftegaard (Is), Anne Marie Dela (Rø), Mads Troelsø (Skm),
Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Carsten Eriksen (Ny).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 7.01.20
2. Generalforsamling 2020
A. Formandens beretning
B. Praktisk
C. Indkomne forslag
D. Budget
E. Regnskab

REFERAT

Godkendt.

A. Den skriftlige beretning er tæt på at være
klar til udsendelse.
Den kommende borgmester i Rødovre er
inviteret til generalforsamlingen den 20.3.
og holder et indlæg efter den mundtlige
beretning.
B. Lokalet, hjælp, kage og maden er bestilt.
Øl, vand, vin og sødt er indkøbt. Div
indkøbes på dagen. Bruno Barbalho
sørger for lyden samt skærm til
powerpoint. Det forventes at alle
kredsstyrelsesmedlemmer deltager i
opstilling og oprydning.
C. Der er ikke indkommet forslag.
D. Godkendt til forelæggelse på
generalforsamlingen.
E. Kredsstyrelsen skal underskrive

regnskabet in duplo.
3. Opfølgning - læringsfællesskaber for alle
Centre, PIT, svar fra forvaltningen

4. Skoleårets planlægning 2020/2021
A. 1. behandling - kredsens kalender

Forvaltningens svar på kredsstyrelsens
spørgsmål blev uddelt og drøftet.
Kredsstyrelsen udtrykker deres bekymring for
????????
PIT er nu i gang ude på skolerne.
Kredsstyrelsen håber, at medlemmerne
kommer til at opleve, at det bliver en hjælp i
deres hverdag.

A. Enkelte justeringer blev foreslået. Den
nyvalgte kredsstyrelse skal på et
kommende møde endeligt godkende
kalenderen for kommende skoleår.

5. Forhandlinger BKF/RLF
Den 6.3 søgte Rødovre Lærerforening på et
møde med forvaltningen at nå en løsning på en
lønsag, der savner en afgørelse.
Anders Liltorp deltager den 11.3. i et møde
med forvaltningen for at undersøge
mulighederne for at ”lande” flere sager.
6. Opfølgning på samarbejdsmøder
O. HOU
P. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
Q. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
R. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
S. Kursusforum Hovedstaden Vest
T. Rødovre Kommune

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
A. 1. maj
B. Arrangement Rødovre Rådhus den 14.3.

A. ?????
B. Ingen herfra deltog til mødet 5.3.
C. DLFs AMR-undersøgelse drøftedes;
evalueringen af Hovedstaden Vests
temadag:god; en generel drøftelse af
registrering af arbejdsskader.
D. Afventer mødet 20.4.
E. Intet nyt.
F. Intet nyt.
A. Vi mødes i Underviserteltet – vanen tro.
B. Anders Liltorp er blevet bedt om at holde
tale i forbindelse med arrangementet
Skrot Budgetloven 14.3. ved Rødovre
rådhus.

8. Evt.
Særligferiegodtgørelse her til den 1. maj bliver
i henhold til den ny ferieaftale reduceret noget.
Læs mere på kreds17.dk.

referent
Niels Abrahamsen
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RØDOVRE LÆRERFORENING
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Rødovre, den 12. marts 2020

Referat af kredsstyrelsesmødet
tirsdag den 10. marts 2020 kl. 10:15 – 13:45 på kredskontoret
Tilstede: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.) deltog fra kl. 10.55 under pkt. 2D,
Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Bruno Barbalho (He) deltog til kl. 12.05 til
og med pkt. 4, Christoffer Toftegaard (Is), Anne Marie Dela (Rø), Mads Troelsø (Skm),
Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Carsten Eriksen (Ny).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 7.01.20
2. Generalforsamling 2020
F. Formandens beretning
G. Praktisk
H. Indkomne forslag
I. Budget
J. Regnskab

3. Opfølgning - læringsfællesskaber for alle
Centre, PIT, svar fra forvaltningen

4. Skoleårets planlægning 2020/2021
B. 1. behandling - kredsens kalender

REFERAT

Godkendt.

F. Den skriftlige beretning er tæt på at være
klar til udsendelse.
Den kommende borgmester i Rødovre er
inviteret til generalforsamlingen den 20.3.
og holder et indlæg efter den mundtlige
beretning.
G. Lokalet, hjælp, kage og maden er bestilt.
Øl, vand, vin og sødt er indkøbt. Div
indkøbes på dagen. Bruno Barbalho
sørger for lyden samt skærm til
powerpoint. Det forventes at alle
kredsstyrelsesmedlemmer deltager i
opstilling og oprydning.
H. Der er ikke indkommet forslag.
I. Godkendt til forelæggelse på
generalforsamlingen.
J. Kredsstyrelsen skal underskrive
regnskabet in duplo.

Forvaltningens svar på kredsstyrelsens
spørgsmål blev uddelt og drøftet.
Kredsstyrelsen udtrykker deres bekymring for
????????
PIT er nu i gang ude på skolerne.
Kredsstyrelsen håber, at medlemmerne
kommer til at opleve, at det bliver en hjælp i
deres hverdag.

B. Enkelte justeringer blev foreslået. Den
nyvalgte kredsstyrelse skal på et
kommende møde endeligt godkende
kalenderen for kommende skoleår.

5. Forhandlinger BKF/RLF
Den 6.3 søgte Rødovre Lærerforening på et
møde med forvaltningen at nå en løsning på en
lønsag, der savner en afgørelse.
Anders Liltorp deltager den 11.3. i et møde
med forvaltningen for at undersøge
mulighederne for at ”lande” flere sager.
6. Opfølgning på samarbejdsmøder
U. HOU
V. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
W. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
X. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
Y. Kursusforum Hovedstaden Vest
Z. Rødovre Kommune

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
C. 1. maj
D. Arrangement Rødovre Rådhus den 14.3.

G. ?????
H. Ingen herfra deltog til mødet 5.3.
I. DLFs AMR-undersøgelse drøftedes;
evalueringen af Hovedstaden Vests
temadag:god; en generel drøftelse af
registrering af arbejdsskader.
J. Afventer mødet 20.4.
K. Intet nyt.
L. Intet nyt.
C. Vi mødes i Underviserteltet – vanen tro.
D. Anders Liltorp er blevet bedt om at holde
tale i forbindelse med arrangementet
Skrot Budgetloven 14.3. ved Rødovre
rådhus.

8. Evt.
Særligferiegodtgørelse her til den 1. maj bliver
i henhold til den ny ferieaftale reduceret noget.
Læs mere på kreds17.dk.

referent
Niels Abrahamsen

kreds 17.dk

RØDOVRE LÆRERFORENING

TÆBYVEJ 5 C 2610 RØDOVRE ▪ TELEFON: 36 70 55 17

▪ E-POST: 017@DLF.ORG

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.
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.

3. Forslag til nedsættelse af ad hoc gruppe
Udkast til kommissorium udsendes

4. Skoleårets planlægning 2020/21
a. Samarbejdet om fag- og opgavefordeling mv.
b. Beskæftigelsessituationen
c. …

5. Orientering fra kredsen - arbejdsmiljøområdet
Triosamarbejde, rengøring, arbejdsskader…

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.

Covid-19 accepteres nu som arbejdsskade,
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

kreds 17.dk
TÆBYVEJ 5 C 2610 RØDOVRE

RØDOVRE LÆRERFORENING
▪

TELEFON: 36 70 55 17

▪

E-POST: 017@DLF.ORG

Rødovre, den 14. maj 2020

Referat af ekstraordinært kredsstyrelsesmøde
Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 10:00 – 12:00 – 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
5. Godkendelse af referat
Ekstraordinært KS-møde den 28.04.20
6. Afholdelse af generalforsamling/ TR-valg
Se kredsudsendelse nummer 051/2020, bilag
eftersendes.

REFERAT

Godkendt.

Formanden fremlagde forslag til afholdelse af
TR-valg under corona-situationen. Efter en
mindre revision blev dette godkendt. Det
vedtagne dokument vil blive lagt på
kreds17.dk og på DLFinsite.
Det er stadig håbet, at generalforsamlingen
kan afholdes i dette skoleår.

7. Aftale om TR-tid
Der foreligger nu en aftale med Rødovre
kommune om beregning af tiden til TRarbejdet på skolerne. Beregningsgrundlaget
fremgår af et regneark, som forvaltningen har
rundsendt til kredsen og skolerne. Regnearket
vil blive lagt på DLFinsite.
8. Orientering om periodeforhandlingerne
Formanden orienterede om situationen. Det er
fortsat planen, at en ny aftale skal fremlægges
27. maj.
9. KS-kalender for skoleåret 2020/2021
Se bilag

Kalenderen blev godkendt – vel vidende at
der vil forekomme uforudsigelige ændringer
samt placering af allerede kendte mangler.

6. Evt.
De ældste elevers tilbagevenden blev drøftet.

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 19. juni 2020

Referat af EKSTRAORDINÆRT kredsstyrelsesmøde
fredag den 19. juni 2020 kl. 16:00 – 16:10 hos Jens-Halvor
Deltagende: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd, Niels Abrahamsen (kasserer),
Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny), Per Terry (Rø),
Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Mads Troelsø, Kenneth Gundersen.

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af TR-valg på PUC og Skiftesporet
Skiftesporet (175021)
Tillidsrepræsentant: Bruno René Christensen
Suppleant: Mette Misser Wiggers Weinrich
PUC (Pædagogisk Udviklingscenter)
Tillidsrepræsentant: Pernille Dorph
Suppleant: Hannah Wang Dantzer
Valgene blev godkendt.
2. Beslutning om afholdelse af generalforsamling.
Forslag om afholdelse onsdag den 26. august, kl. 17.30 Det blev besluttet at afholde den udskudte
generalforsamling den 26. august på
– Rødovregaard, Loen, eller en skole?
Rødovregaard, Loen – med ændret
starttidspunkt kl. 17.00.
3. Medlemsarrangementer
Kredsstyrelsen besluttede at indstille til
generalforsamlingen, at der byttes rundt på
afholdelse af hhv. medlemsweekend og det
større medlemsarrangement i 2020/21.
4. Evt.
Kredsstyrelsen takkede Bruno Carlos Barbalho
og Anne Marie Dela for deres arbejde i
kredsstyrelsen og for medlemmerne.

Referent
Anders Liltorp

