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Rødovre, den 8. oktober 2020 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

tirsdag den 6. oktober 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), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Mads Maria Liltorp (Ti), Troelsø (Skm) 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 8.09.2020 

 

 

Godkendt. 

2. Implementering af A20  

Kredsstyrelsen beslutter en strategi for 

implementering af A20 og indhold af de kommende 

forhandlinger - oplæg v/Anders Liltorp, formand. 

 

 

Formandens oplæg blev drøftet. Grundlaget 

for RLFs strategi, der skal bygge på det 

kollektive, blev besluttet med baggrund i, at 

der skal skabes forbedringer i forhold til 

nuværende aftaler både overenskomst-, 

arbejdsmiljømæssigt og skolepolitisk. 

 

3. Møde med BKF 

A. Samarbejde 

 

 

A. Torsdag den 8. oktober har direktøren for 

Børne- og kulturforvaltningen indkaldt 

RLFs formand, næstformand samt FTR 

til et møde sammen med skolechefen med 

henblik på afklaringer om samarbejdet.   

Kredsstyrelsen drøftede RLFs syn på 

området. 

 

4. Opfølgning på kongressen 23. september 2020 

 

 

Formanden kom med sin vurdering af 

kongressens vigtigste områder/resultater 

herunder formandsvalget, implementering af 

A20 samt OK21-kravene. 

 

5. COVID-19 

A. Status 

 

 

A. Kredsstyrelsen drøftede situationen på 

arbejdspladserne herunder opfølgning på 

mødet med Lene Mortensen om 

samarbejdet og håndteringen af 

udfordringerne med Covid-19. 
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Samarbejdet og den udarbejdede 

”hvidbog” er en stor hjælp ude på 

skolerne. 

Kredsstyrelsen udtrykte dog bekymring 

over medlemmernes arbejdsvilkår for at 

undgå at blive ramt af Covid-19 med 

henvisning til de centrale krav og 

manglende muligheder. 

 

6. Kredsens økonomi 

      Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet) 

 

 

Taget til efterretning. 

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. ….. 

 

 

A. Arbejdsmiljøstrategisk drøftelse, 

opfølgning på APV, det psykiske 

arbejdsmiljø samt rengøringen blev 

drøftet. 

B. Næste møde 22.10. 

C. Næste møde... 

D. Næste møde... 

E. Kongresforberedelsen og den aflyste 

DLF-uddannelse blev drøftet på mødet 

den 29.9. 

F.  

8. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Det overvejes at lave en ”Kredsens 

Visionsdag”, som afløser for kredsstyrelsens 

gældende strategi- og visionsplan med udløb 

2020. 

 

9. Evt.  

Intet. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


