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RØDOVRE LÆRERFORENING

TÆBYVEJ 5 C 2610 RØDOVRE ▪ TELEFON: 36 70 55 17 ▪ TELEFAX: 36 70 21 17 ▪ E-POST: 017@DLF.ORG

Rødovre, den 18. august 2020

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 18. august 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), Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Ingen.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
Ekstraordinært KS-møde den 9.06.2020

REFERAT

Godkendt.

2. Forhandlinger BKF/RLF
Der er enighed om fortolkning af
professionsaftalen vedr. overarbejde og
flexibilitetstillæg
Der er enighed om, at Medaftalens
afregningsmodel for TR også gælder for
lærernes TR og at disse har aftaleret.
Der er fortsat forhandlinger om UUvejledernes løn- og ansættelsesforhold.
De af folketinget bevilgede midler til
ansættelses af flere lærere forventes i Rødovre
bl.a. anvendt til mentorordninger for nyansatte,
men afventer politisk behandling. Når
bevillingen er fuldt indfaset– om 4 år – vil det
betyde ca. 12 flere lærere i kommunen.
3. Resultat af periodeforhandlinger KL/DLF
Formanden fremlagde resultatet og dette blev
grundigt drøftet. Medlemsdebatten igangsættes
nu, og formanden kommer rundt til flere
skoler. Aftalen skal til urafstemning –
elektronisk – i perioden 25.8 til 1.9.

4. Kongres 2020
Valget af ny formand vil givet præge
kongressen, men det er en såkaldt

overenskomstkongres, hvorfor kravopstilling
til OK21 også er et væsentligt punkt.
I modsætning til sidste år, besluttede
kredsstyrelsen, at alle KS’ere kan deltage i det
kommende kongresforberedende kursus.
5. Generalforsamling 2020
A. Formandens beretning
B. Praktisk
C. Indkomne forslag
D. Valg
E. Budget

A. Beretningen skal udsendes til skolerne
onsdag den 19. august.
B. Der vil i år ikke være servering. Carsten
er referent.
C. Ingen indkomne forslag.
D. Der er opstillet kandidater til alle poster
E. Det forelagte budget blev indstillet til
generalforsamlingens godkendelse.

6. Intro for nyansatte
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 25.8.
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

A. Rygepolitikken er på næste dagsorden.
Evaluering af samarbejde i Medudvalg og
Trio i forbindelse med COVID-19
B. Intet nyt.
C. Intet nyt.
D. Der arbejdes med kommende temadag.
E. Intet nyt.
F. Rødovre Lærerforenings høringssvar til
budget 2021 er afgivet.

8. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
9. Evt.
Århus Lærerforenings vejledning om
udbetalingen af indefrosne feriepenge
påtænkes lagt 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 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
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 18.08.2020
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)

REFERAT

Godkendt.

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. coronasituationen. 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.

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. …

6. Opfølgning på samarbejdsmøder
G. HOU
H. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
I. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
J. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
K. Kursusforum Hovedstaden Vest
L. …..

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.

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
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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
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 8.09.2020
2. Implementering af A20
Kredsstyrelsen beslutter en strategi for
implementering af A20 og indhold af de kommende
forhandlinger - oplæg v/Anders Liltorp, formand.

3. Møde med BKF
A. Samarbejde

REFERAT

Godkendt.

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.

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.
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)
7. Opfølgning på samarbejdsmøder
M. HOU
N. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
O. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
P. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
Q. Kursusforum Hovedstaden Vest
R. …..

Taget til efterretning.

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

kreds17.dk
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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
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 6.10.2020
2. Opfølgning på A20
A. Møde med BKF
B. Koordinering ml DLF og Kreds17
C. Koordinering ml Kreds17 og skole

REFERAT

Udsat.

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/rlfhoeringssvar-budget-2021.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
Bilag: Kommunens budget vedr. skoleområdet
skolernes høringssvar.
file:///C:/Users/jezo/Downloads/Punkt_192_Bilag_2_ Kredsstyrelsen bemærkede, at besparelsen på
Afstemningshaefte_KB_REFERAT%20(2).pdf
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
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/psykiskarbejdsmiljoe-1406/
6. Opfølgning på samarbejdsmøder
S. HOU
T. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
U. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
V. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
W. Kursusforum Hovedstaden Vest
X. …..

Bekendtgørelsen blev kort fremlagt.
Kredsstyrelsen er optaget af, at den ny
bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
medtænkes i implementeringen af A20.

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

kreds 17.dk

RØDOVRE LÆRERFORENING

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

Rødovre, den 3. december 2020

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 1. december 2020 kl. 10:15 – 13:45 – (Teams-møde)
Deltagende: Anders Liltorp (formand) til kl. 11.50 efter pkt. 6, Bodil Kornbek (næstfmd.),
Niels Abrahamsen (kasserer) Jens-Halvor Zoffmann (FTR) til kl. 11.50 efter pkt. 6,
Kenneth Møller Gundersen (He), Christoffer Toftegaard (Is), Carsten Eriksen (Ny),
Per Langtoft Terry (Rø), Mads Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Ingen.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
KS-mødet den 10.11. samt 6.10. 2020 (udsat fra
seneste møde).
2. Ekstraordinær DLF Kongres den 8.12.
Bilag: Dagsorden til Kongres udsendes

REFERAT

Begge godkendt.

Formanden redegjorde for indholdet i
dagsordenens enkelte punkter. Kredsstyrelsen
drøftede efterfølgende flere af disse punkter.

3. Status på forhandlinger A20 BKF/RLF
Den 20.11. drejede mødet sig primært om
grundlaget for de kommende forhandlinger.
Det blev blandt andet gjort klart, at A20
handler om lærernes arbejdstidsaftale.
Samarbejdet med øvrige medarbejdergrupper i
skolen drøftes i MED.
Næste møde er fastlagt til den 9.12.
4. Inklusionsundersøgelser 2021
Rødovre kommune forventes at foretage en
inklusionsundersøgelse i 2021. Vi forventer, at
RLF bliver medinddraget i udarbejdelsen af
denne.
DLF planlægger en landsdækkende
undersøgelse i 2021 for medlemmerne.
5. Økonomiopfølgning
Kort orientering. Regnskabet for 2020
forventes at udvise et femcifret overskud, da
udgifterne pga. corona har været færre end
budgetteret.

6. Foreløbig KS-budget 2021 1. behandling
Bilag udleveres i mødet
7. Opfølgning på samarbejdsmøder
Y. HOU
Z. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
Æ. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
Ø. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
CC.
Kursusforum Hovedstaden Vest

Taget til efterretning.

A. Intet nyt.
B. Ingen fra RLF deltog den 20.11.
C. Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø
blev drøftet på et ekstraordinært møde
den 18.11.
D. Mødet 2.12. er aflyst.
E. Intet nyt.

8. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
9. Evt.
Intet.

referent
Niels Abrahamsen

kreds 17.dk
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Rødovre, den 11. februar 2021

(kopier fra tidligere referater)
tirsdag den 9. februar 2021 kl. 13:00 – 13:45

DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Udsættelse af generalforsamling
(Læs kredsudsendelse 013)

Kredsstyrelsen besluttede at udskyde
afholdelse af generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes forventeligt
inden udgangen af august måned.
Kredsstyrelsen besluttede at Fraktion 4’s
generalforsamling ligeledes udskydes.
Kredsstyrelsen besluttede, at der arbejdes på at
afholde et virtuelt møde for medlemmerne i
perioden frem til sommerferien.

3. Meddelelser (Adviseres på forhånd)

Ingen.

4. Evt.

Christoffer Toftegaard meddelte, at han har
fået nyt arbejde og derfor stopper på Islev
Skole pr. 1. marts 2021.
Der skal afholdes valg af ny TR.
Mads Troelsø gjorde opmærksom på, at det
var yderst kritisabelt, at afholdelse af evt.
virtuel generalforsamling ville medføre
betydelige omkostninger for de lokale kredse.
Der burde være central finansiering af fx
afstemningssystem og support.
Bodil Kornbek meddelte, at hun pr. 1. marts
har søgt orlov fra sin stilling på Rødovre
Skole. Hun har fået nyt arbejde.
FU vil komme med forslag til konstituering og
drift af kredskontoret i perioden frem til
generalforsamlingen 2022.
Formanden adviserede at der bliver indkaldt til
et ekstraordinært KS-møde herom i uge 7.
Formanden takkede Christoffer og Bodil for
deres arbejde i kredsstyrelsen.
Ref. Jens-Halvor Zoffmann

kreds 17.dk
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Rødovre, den 11. marts 2021

Referat af kredsstyrelsesmøde
torsdag den 2. marts 2021 kl. 10:15 – 14:45 – (Teams-møde)
Deltagende: Anders Liltorp (formand) deltog til kl. 13 efter pkt. 7, Niels Abrahamsen (kasserer), JensHalvor Zoffmann (FTR), Marie Antoinette Vissing Wurtzen (Is), Carsten Eriksen (Ny),
Per Langtoft Terry (Rø), Mads Bruun Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti) deltog til kl. 13.14 efter pkt. 8.
Afbud: Kenneth Møller Gundersen (He), Birte Dalsgaard (Va).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
1. KS-møde den 8. december, 2020
2. Ekstraordinær KS-møde den 9. februar 2021
3. Ekstraordinær KS-møde den 18. februar 2021

REFERAT

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

2. Godkendelse af TR-valg, Islev Skole
Valget af Marie Antoinette Vissing Wurtzen
blev godkendt.

3. Konstituering
C. Valg jf. forretningsorden for RLF kredsstyrelse
h. Næstformand
i. FU-medlem
j. Kredsansvarlig for skolepolitik
k. Kredsansvarlig for arbejdsmiljø
l. Kredsansvarlig for kursus
m. Fast dirigent
n. Fast referent
o. Kommunikations ansvarlig.
D. Overordnede principper for fordeling af
frikøbstimer (bilag udleveres i mødet)

A.
a. Jens-Halvor Zoffmann blev valgt.
b. Mads Troelsø blev valgt.
c. Mads Troelsø blev valgt.
d. Jens-Halvor Zoffmann blev valgt.
e. Mads Troelsø blev valgt.
f. Jens-Halvor Zoffmann blev valgt.
g. Niels Abrahamsen blev valgt.
h. Per Langtoft Terry blev valgt.
B. Principperne blev godkendt.

4. OK 21
Formanden redegjorde for resultatet. Det skal
til urafstemning blandt medlemmerne.
Afstemningen afholdes digitalt fra den 6. april
til den 19. april.
Kredsstyrelsen anbefaler medlemmerne at
stemme ja til aftalen.
5. Forhandling A20
Formanden redegjorde for den øjeblikkelige
situation i forhandlingsprocessen. Der er
endnu et par knaster, der skal ryddes inden en
aftale er i hus.
Der arbejdes på, at forhandlingerne er afsluttet
medio marts.
6. Høringssvar Ferie- fridagsplanen 2022/2023
(Kommunens forslag til Ferie- fridagsplanen er
lagt på DLF InSite).

Kredsstyrelsen har ingen kommentarer hertil.

7. Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen, valghandling
Formanden fremlagde kort, at der er fire
kandidater og opfordrede alle medlemmer til at
afgive deres stemme.
Kredsstyrelsesmedlemmerne sørger for, at
kandidaternes materialer deles med
medlemmerne.
8. Opfølgning på samarbejdsmøder
AA.
HOU
BB.
Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
CC.
Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
DD.
Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
EE.Kursusforum Hovedstaden Vest
9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
- Nyt telefonsystem på kredskontoret

A.
B.
C.
D.
E.

Punktet udsat.
Næste møde 4.3.
Næste møde 10.3.
Afventer aftale om næste møde.
Afventer aftale om næste møde.

Vi har skiftet leverandør af vores
telefonsystem fra TDC til et it-baseret hos

Firstcom Europe. Det giver en række fordele
og er meget billigere.
10. Evt.
TR’erne blev opfordret til på DLF InSite at se
på ikke-medlemmer.

referent
Niels Abrahamsen

kreds 17.dk
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Rødovre, den 25. marts 2021

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 23. marts 2021 kl. 10:15 – 14:45 – (Teams-møde)
Deltagende: Anders Liltorp (formand), Niels Abrahamsen (kasserer), Jens-Halvor Zoffmann (FTR),
Andreas Lynggaard (He), Marie Antoinette Vissing Wurtzen (Is), Carsten Eriksen (Ny),
Per Langtoft Terry (Rø), Mads Bruun Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Ingen.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
1. KS-møde den 2. marts, 2021
2. Udpegning af suppleanter til de delegerede
(Jf. § 18 stk. 4 i DLF’s vedtægter).
Forslag:
1. suppleant: Jens-Halvor Zoffmann
2. suppleant: Mads Troelsø

REFERAT

Godkendt.

1. Jens-Halvor Zoffmann udpeget.
2. Mads Bruun Troelsø udpeget.

3. Udpegning af suppleant for formanden i HOU
Jens-Halvor Zoffmann udpeget.
4. Forhandling A20
Formanden redegjorde for forløbet siden
seneste redegørelse. Der er stadig nogle
knaster, der skal fjernes, før en aftale kan
indgås. Kredsstyrelsen drøftede mulighederne
i det videre forløb.
5. OK21 – Urafstemning
Kredsstyrelsen opfordrer medlemmerne til at
deltage i informationsmøderne om OK21, samt
at afgive deres stemme.

6. Virtuelt møde for medlemmerne
1. Hvad vi ved om ønsker fra faglige klubber?
2. Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe

1. De faglige klubber har ikke drøftet et
indhold i et virtuelt møde. En
tilbagemelding om medlemsholdninger
hertil vil være kærkomment inden næste
KS-møde
2. Mads Bruun Troelsø og Andreas
Lynggaard stikker hovederne sammen og
kommer med et forslag.

7. Kredsens økonomi (Bilag udleveres i mødet)
Kvartalsoversigten taget til efterretning.
8. Opfølgning på samarbejdsmøder
FF. HOU
GG.
Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
HH.
Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
II. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
JJ. Kursusforum Hovedstaden Vest

A. Ny procedure for budgetlægningsprocessen i Rødovre Kommune er
undervejs. Der er fortsat fokus på arbejdet
med den ny administrationsbygning, hvor
erfaringer med hjemmearbejdspladser
også vil blive aktuelt. HOU har besluttet
at forlænge valgperioden i MED-systemet
1 år pga. Corona-situationen.
Der afholdes halvtimes infomøder hver
14. dag pga. Corona-situationen.
Næste møde 29.4.
B. Afventer mødet 25.3.
C. Afventer webinar den 26.4.
D. Afventer fastsættelse af næste møde.
E. Afventer fastsættelse af næste møde. Der
er planlagt et kursus for nye
kredsstyrelsesmedlemmer den 13.-15.
december, samt et for mindre erfarne
sagsbehandlere – datoer kommer.

9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
10. Evt.
Husk at besvare evalueringsskemaet for TRWebinaret.
Omfanget til AMRs deltagelse i debatten om
skoleplanen viser sig at være meget forskellig
fra skole til skole.
Der blev udtrykt forundring over DLF InSite,
som ofte virker meget langsomt. Jens-Halvor
vil rette henvendelse til sekretariatet herom.
referent
Niels Abrahamsen
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Rødovre, den 29. april 2021

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 27. april 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 Wurtzen (Is),
Carsten Eriksen (Ny), Per Langtoft Terry (Rø) deltog fra kl. 10.26 under pkt. 2,
Mads Bruun Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Ingen.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
1. KS-møde den 23. marts 2021

REFERAT

Godkendt.

2. Forhandling A20
Formanden orienterede om de seneste
forhandlinger. Det ser ud til, at
forhandlingerne er inde i den afsluttende fase.
3. Skoleårets planlægning 2021/2022
A. A20
B. Kredskalender
C. Beskæftigelsessituationen/forflyttelser
D. …

4. Kredsens økonomi
Lokal kampagne/kommunalvalg 2021

5. Virtuelt møde for medlemmerne
Opfølgning

A. Forskellige udfordringer blev drøftet.
B. 1. behandling blev forelagt. Man bedes
melde evt. ændringer/tilføjelser tilbage
senest inden kommende KS-møde 8.6.
C. Stort set alle skoler søger nye lærere. I alt
forventes ca. 20 nyansættelser heraf en
bh.kl.leder.

Det blev besluttet, at midler til anvendelse i
forbindelse med tiltag op til kommunalvalget
samt en lokal kampagne tages fra de hensatte
midler fra DLF på nu 43.000 kr. samt de
budgetterede 4000 kr. til Information m.m.

Mads Troelsø fremlagde sine bud på et
arrangement, som efterfølgende blev drøftet.
Arrangementet forventes at udvide vores
normale ”Åbent Hus”-arrangement den 18.
juni.
Der arbejdes videre, men et virtuelt møde
tænkes det ikke at blive.

6. Opfølgning på samarbejdsmøder
KK.
HOU
a) Næste møde d. 29. april

LL.Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
a) Mødet d. 22. april
b) Næste møde d. 20. maj
MM.
Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
a) Næste møde d. 10. maj
NN.
Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
a) Næste møde d. 7. maj
b) Udpegning af ny tovholder i F/N
OO.
Kursusforum Hovedstaden Vest
a) Næste møde d. 27. maj
b) Kursusplan for andet halvår

A.
a. Der er en ny procedure omkring
lederansættelser på vej. Behandlingen
af budget 2022 forventes foretaget på
en ny måde.
B.
a. Punktet udsat til kommende møde.
b. Afventer.
C.
a. Afventer.
D.
a. Afventer.
b. Afventer tilbagemelding fra udvalget
E.
a. Afventer.
b. KS bedes følge op på DLF-InSite.

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen
8. Evt.
Husk at tjekke DLF-InSite min. et par gange
ugentligt.

referent
Niels Abrahamsen
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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
1. Godkendelse af referat
KS-møde den 27. april 2021
2. Opfølgning på A20

REFERAT

Godkendt.

E. Skoleaftaler/skoleplaner
F. BKF/RLF

3. Skoleårets planlægning 2021/2022
A. Nye muligheder fra UVM
B. Kredskalender
C. Beskæftigelsessituationen/forflyttelser

4. Åbent Hus i ”Terminalen”
Tilbagemeldinger
5. ”Er vi gearet til fremtiden?”
Opfølgning på temadag for kredsen

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.

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.

Ud fra de foreløbige tilbagemeldinger
forventes mange deltagere til arrangementet.

Formanden fremlagde betragtninger fra
webinaret i Hovedstaden Vest.
Enkelte forhold blev efterfølgende drøftet.

Mulighed for et kredskontorfællesskab med
Hvidovre og Brøndby vil blive undersøgt.
6. Tilbagemelding fra Faglige Klubber om
medlemsarrangement i efteråret

7. Opfølgning på samarbejdsmøder
PP. HOU
b) Mødet d. 29. april
c) Næste møde d. 17. juni
QQ.
Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
c) Mødet d. 20. maj
d) Næste møde d. 17. juni
RR.
Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
b) Mødet d. 10. maj
c) Næste møde d. 25. august
SS. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
c) Mødet d. 7. maj og d. 7. juni
d) Næste møde - endnu ikke fastsat

Udsat.

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.

TT.Kursusforum Hovedstaden Vest
c) Mødet d. 27. maj
d) Næste møde d. 19. august

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

