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Rødovre, den 10. september 2020 

 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

tirsdag den 8. september 2020 kl. 10:15 – 13.45 på Rødovregård 

 

Deltagende: Anders Liltorp (formand), Bodil Kornbek (næstfmd.), Niels Abrahamsen (kasserer),  

Jens-Halvor Zoffmann (FTR), Kenneth Gundersen (He), Christoffer Toftegaard (Is),  

Carsten Eriksen (Ny), Per Terry (Rø) deltog fra kl. 11.05 til 11.15 under noget af pkt. 5A samt igen fra kl. 

13.05 under pkt. 6. B, Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Ingen. 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 18.08.2020 

 

 

Godkendt. 

2. Konstituering 

A. Valg jf. forretningsorden for RLF kredsstyrelse 

a. Næstformand 

b. FU-medlem 

c. Kredsansvarlig for skolepolitik 

d. Kredsansvarlig for arbejdsmiljø 

e. Kredsansvarlig for kursus 

f. Fast dirigent 

g. Fast referent 

B. Overordnede principper for fordeling af 

frikøbstimer (bilag udleveres i mødet) 

 

 

A.   

a. Bodil Kornbek 

b. Birte Dalsgaard 

c. Bodil Kornbek 

d. Jens-Halvor Zoffmann 

e. Bodil Kornbek 

f. Bodil Kornbek 

g. Niels Abrahamsen 

B. Principperne blev godkendt. 

3. Opfølgning på generalforsamling 2020 

 

 

Deltagerantallet var i forhold til tidligere år 

noget begrænset sandsynligvis pga. corona-

situationen. Der var dog en rigtig god debat 

under formandens beretning.  

Eneste nyvalg var Jeppe Rønnenfelt (Islev), 

der blev valgt som kredsens fanebærer.  

Der henvises endvidere til referatet på 

kreds17.dk. 
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4. Opfølgning på Intro for nyansatte 

 

 

Igen et meget vellykket arrangement med 

meget tilfredse deltagere.  

Kommunens arrangement, der normalt 

afholdes lige inden RLFs, var  

aflyst pga. corona. PUC agter at producere en 

video, til erstatning for det vante arrangement. 

 

     Rammer og aftaler for COVID-19 (kl. 11.15) 

Mødet suspenderes midlertidigt, da Lene Mortensen 

fra forvaltningen deltager. Beredskab på skolerne ved 

COVID-19-smitte bl.a. børn og medarbejdere.  

 

 

 

5. Kongres 22. – 23. september 2020 

A. Kongressens dagsorden 

B. Praktiske forhold 

C. … 

 

 

A. Formanden fremlagde hovedlinjerne i 

dagsordenspunkterne. Valg af ny 

formand samt opstilling af OK-krav vil 

givet præge kongressen meget. Herefter 

havde kredsstyrelsen en grundig drøftelse 

af dagsordenens enkelte punkter. 

B. Der kan i år kun deltage én tilskuer pga. 

coronareglerne. Denne plads tildeles 

suppleanten for de delegerede, Birte 

Dalsgaard. 

 

6. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU  

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest 

C. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

D. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest 

E. Kursusforum Hovedstaden Vest  

F. ….. 

 

 

A. Budgetbehandlingen er udskudt til et 

ekstraordinært møde. 

Det ordinære møde vil indeholde den 

årlige arbejdsmiljøpolitiske drøftelse. Der 

er evaluering af Social Kapital og APV 

og det vil indgå. Kredsstyrelsen er 

foruroligede over den meget dårlige 

måling ang. høje følelsesmæssige krav i 

arbejdet på skoleområdet. 

B. Kongressens dagsorden var sammen med 

fastlæggelse af økonomien det vigtigste. 

C. Der er afholdt møde 3.9.2020. Temadag i 

HV blev drøftet samt arbejdsskader og 

krænkelser. 

D. Intet nyt. 

E. Intet nyt. 

 

 

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Tilmelding til kongresforberedende kursus 

 

 

 



8. Evt. 

 

 

Det undersøges om det et muligt at få 

Lærernes Pension til at afholde et møde for 

lærerne i Rødovre. 

Flere skolers TR’er har ikke fået invitationen 

til mødet torsdag den 10.september om PUCs 

fremtid. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


