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Rødovre, den 10. juni 2021 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

tirsdag den 8. juni 2021 kl. 10:15 – 13:45 – (Teams-møde) 

 

Deltagende: Anders Liltorp (formand), Jens-Halvor Zoffmann (næstformand/FTR),  

Niels Abrahamsen (kasserer), Kenneth Møller Gundersen (He), Marie Antoinette Vissing Würtzen (Is),  

Carsten Eriksen (Ny), Per Langtoft Terry (Rø). 

 

 

Afbud: Mads Bruun Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va). 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

KS-møde den 27. april 2021  

 

 

Godkendt. 

2. Opfølgning på A20 

A. Skoleaftaler/skoleplaner 

B. BKF/RLF 

 

 

A. De fleste skoler er stort set færdige med 

udarbejdelsen af skoleplanen og flere er 

nu underskrevet af begge parter. Man er 

også godt i gang med at udfærdige 

opgaveoversigterne. 

B. Der bliver planlagt møder jf. årshjulet i 

A20 samt møder på skolerne med besøg 

af BKF og RLF. 

Der følges op på mentorordning og en 

evaluering af denne. 

Der er spurgt til om RLF kan stå for evt. 

kursus for nydannede på et par timer og 

at kommunen giver tiden til det. Det var 

BKF positive over for. 

 

3. Skoleårets planlægning 2021/2022 

A. Nye muligheder fra UVM 

B. Kredskalender 

C. Beskæftigelsessituationen/forflyttelser 

 

 

A. Vi afventer vejledningerne fra UVM, før 

vi kan danne et overblik over, hvilke 

præcise muligheder, der byder sig. 

B. Den udsendte kalender blev vedtaget. 

C. Drøftet. Alle skoler forventer 

nyansættelser. 

 

4. Åbent Hus i ”Terminalen” 

Tilbagemeldinger 

 

 

Ud fra de foreløbige tilbagemeldinger 

forventes mange deltagere til arrangementet. 

 

5. ”Er vi gearet til fremtiden?” 

Opfølgning på temadag for kredsen 

 

 

Formanden fremlagde betragtninger fra 

webinaret i Hovedstaden Vest. 

Enkelte forhold blev efterfølgende drøftet. 
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Mulighed for et kredskontorfællesskab med 

Hvidovre og Brøndby vil blive undersøgt. 

 

6. Tilbagemelding fra Faglige Klubber om 

medlemsarrangement i efteråret 

 

 

Udsat. 

 

 

 

7. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU  

a) Mødet d. 29. april 

b) Næste møde d. 17. juni 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest 

a) Mødet d. 20. maj 

b) Næste møde d. 17. juni 

C. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest 

a) Mødet d. 10. maj 

b) Næste møde d. 25. august 

D. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest 

a) Mødet d. 7. maj og d. 7. juni 

b) Næste møde - endnu ikke fastsat 

E. Kursusforum Hovedstaden Vest  

a) Mødet d. 27. maj 

b) Næste møde d. 19. august  

 

 

A.   

a. Arbejdsgruppe om det fremtidige 

arbejdsmiljøarbejde i HOU blev 

nedsat. 

”Retningslinje for 

tillidsrepræsentanters håndtering af 

personoplysninger” er godkendt. 

Budgetprocessen for Rødovre 

Kommune ændres. Indeværende år er 

et år, hvor vi afprøver nye tiltag, 

hvorefter der skal arbejdes med 

procedureretningslinjerne.  

b. Afventer.  

B.   

a. ”Er vi gearet til fremtiden?” fyldte 

stort set mødet. 

b.  Afventer. 

C.  

a. Temadagen i januar var hovedemnet.  

b. Afventer. 

D.   

a. Udsat. 

b. Afventer. 

E.   

a. Udsat. 

b. Afventer. 

 

8. Meddelelser (Adviseres på forhånd)   

Ingen. 

 

9. Evt.  

Hendriksholm skole har planlagt et kursus om 

konflikthåndtering. 

 

RLF har skriftligt henvendt sig til Børne- og 

skoleudvalget med indvendinger og alternative 

forslag til den forslåede nedlukning af 

materialesamlingen på PUC og overførslen til 

Hovedbiblioteket. 

 

Der blev udtrykt ønske om, at medlemmernes 

mulighed for kurser og efter-videreuddannelse 

kommer på kommende dagsorden. 

 

referent 

Niels Abrahamsen 


