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Rødovre, den 5. november 2020 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

tirsdag den 10. november 2020 kl. 10:15 – 13:45 – (Teams-møde) 

 

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

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

Carsten Eriksen (Ny), Per Langtoft Terry (Rø), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

Afbud: Mads Troelsø (Skm). 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-mødet den 6.10.2020 

 

 

Udsat. 

2. Opfølgning på A20  

A. Møde med BKF  

B. Koordinering ml DLF og Kreds17 

C. Koordinering ml Kreds17 og skole 

 

 

A. Formanden gav en tilbagemelding fra 

mødet den 6.11., der omhandlede planen 

for forhandlingerne om A20. Næste 

møde er den 20.11. 

B. Der foregår en tæt koordinering mellem 

kredsen og DLF 

C. Ligeledes skal der være en tæt 

koordinering mellem de enkelte skoler 

og kredsstyrelsen. 

 

3. Opfølgning på Rødovre Kommunes budget 2021  

Bilag: Høringssvar 

https://www.kreds17.dk/media/13679520/rlf-

hoeringssvar-budget-2021.pdf  

 

Bilag: Kommunens budget vedr. skoleområdet 

file:///C:/Users/jezo/Downloads/Punkt_192_Bilag_2_

Afstemningshaefte_KB_REFERAT%20(2).pdf  

 

 

Jens-Halvor Zoffmann gjorde kredsstyrelsen 

opmærksom på, at det er væsentligt af have 

fokus på Rødovre Kommunes vedtagne budget 

og sammenhængen med både kredsens og 

skolernes høringssvar. 

Kredsstyrelsen bemærkede, at besparelsen på 

den lokale materialesamling er udsat. 

Kredsstyrelsen er opmærksom på at få 

inddraget de medlemmer, der har interesse og 

særlig viden om den lokale materialesamling. 

Det er vigtigt, at disse medlemmer inddrages i 

forvaltningens undersøgelse af 

materialesamlingen. 

 

Med baggrund i RLF’s høringssvar drøftede 

kredsstyrelsen den fortsatte udvikling på 

specialundervisnings- og inklusionsområdet. 

Kredsstyrelsen ser med den største bekymring 

på det der opleves på området. Det opleves, at 

de elever, som skolerne ønsker at indstille til 
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kommunens visitationsudvalg, ikke altid 

kommer i betragtning. Det opleves, at 

kommunens børnesyn bruges som et 

pressionsmiddel, hvis der vurderes behov for 

specialundervisning, der overskrider 

kommunens kapacitet og økonomi. 

Kredsstyrelsen drøftede udfordringerne i, at 

skolerne igen skal udarbejde planer for et godt 

undervisningstilbud for de afviste elever, på 

trods af de tiltag, der allerede er iværksat og 

indenfor samme økonomiske ramme. 

 

4. Inklusionsundersøgelse 2021 

 

 

Kredsstyrelsen besluttede, at vi udarbejder en 

spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmerne 

i 2021 skal høres om deres opfattelse af, 

hvordan specialundervisnings- og 

inklusionsområdet i kommunen fungerer. 

 

5. Psykisk arbejdsmiljø 

Orientering om ny bekendtgørelse 

Bilag: Ny bekendtgørelse 

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/psykisk-

arbejdsmiljoe-1406/ 

 

 

Bekendtgørelsen blev kort fremlagt. 

Kredsstyrelsen er optaget af, at den ny 

bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 

medtænkes i implementeringen af A20. 

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. Retningslinjer for kriseberedskab er 

udsendt til arbejdspladserne. Der arbejdes 

med HR-strategi, covid19-erfaringer, 

seksisme og ansættelsesprocedure. 

B. A20 var hovedpunktet. Alle kommuner er 

i gang med forhandlinger herom. 

Kredsenes medlemskab af 

Fagbevægelsens Hovedorganisation blev 

drøftet. 

C. 27.10. drøftedes bekendtgørelsen om 

psykisk arbejdsmiljø, kredsudsendelse 

om arbejdsskader samt div orienteringer 

fra DLF. 

D. 27.10. Temadagen i januar blev aflyst og 

tænkes udført til efteråret. 

E. Intet nyt. 

 

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)     

 

 

Julefrokosten er aflyst 

KS-møde den 8.12. flyttes til den 1.12. 

 

8. Evt. 

 

 

Intet. 

 

 

referent 

Niels Abrahamsen 
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