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Rødovre, den 10. november 2022 

Dagsorden til kredsstyrelsesmøde  

 

tirsdag den 6. december 2022 kl. 12:00 – 15:00  

(Skaffer: Anders) 

Afbud: Mads Troelsø (Skm). 

Lokalitet: Kredskontoret 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

(bemærkninger til punktet) - REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

A. KS-mødet den 15. november 2022 

 

 

Til godkendelse, findes på hjemmeside og i       

DLF InSite. 

 

2. A20 

A. Samarbejde på skoleniveau (§4) 

a. Kommende arbejde med skoleplaner 

 

B. Samarbejde på tværs af kommune/skoleniveau (§3) 

a. Næste samarbejdssporsmøde 19.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Samarbejde på kommuneniveau (§2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Møder og samarbejde BKF/RLF 

 

 

(Paragrafferne henviser til A20 lokalt og centralt) 

 

 

A. Opsamling på 

Skolebesøg/Vidensindsamling. 

 

B.  

a. Drøftelse af ønsker/overvejelser til 

kommende kommunale 

indsatsområder:  

- Hvordan er der evt. samlet op 

på sidste KS-møde og 

drøftelserne lokalt med 

skolelederne? 

- Kan vi se åbenlyse 

emner/prioriteringer til og/eller 

fra? 

 

C. Ekstra møder ml. formand og BKF om 

Skoleudviklingssamtaler og 

Meddelelsesbog. 

(samt tilbagemeldinger fra 

Dialogmødet med Skolebestyrelserne) 

- Afbureaukratisering, fokus på 

dialogen mellem 

elev/lærer/skole/hjem, ”keep it 

simpel”, fokus på elevernes 

resurser. 

- OBS! Tilbagemeldinger til 

medlemmerne om kredsens 

arbejde. 

 

D. Kommende møde den 13.12.2022 
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3. Opsamling på kredsens strategi og visionsarbejde 

 

 

Evaluering af arbejdet indtil nu: 

- Kredsens arbejde (oplæg). 

- Hvert KS-medlem overvejer hvilke 

lokale tiltag, der har været arbejdet 

med. 

- Drøftelse af tilbagemeldinger til 

medlemmerne. 

- Hvad er kredsens næste fokus? 

Forslag fra FU: 

En kortere skoledag og flere to-

lærertimer. 

En god fælles sag, som fortsat kan 

samle både medlemmer, forældre og 

politikere. (Argumenter: Styrkelse af 

trivsel, fagligt udbytte, bedre tid og 

kvalitet, mere ”ro på ” - både til elever 

og lærere, styrkelse af både arbejds- 

og undervisningsmiljø mv.) 

(Tænkes brugt til KS-konferencen d. 

17.1.23.) 

 

5. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU 

a. Møde (med Borgmesteren) d. 29. september 

samt mødet d. 17. november 

b. Næste møde den 26. januar 2023 

 

B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest (HV) 

a. Mødet d. d. 6. oktober og d. d. 24. november 

b. Næste møde d. 8. december 

C. Arbejdsmiljø 

a. Næste møde HV: 6. december 

D. Pædagogisk udviklingsforum, HV 

a. Næste møde d. 8. februar 

E. Organisationskurser mm.  

a. Kursusforum HV 

Mødet den 15. november 

Næste møde: 27. februar 2023 

 

(Primært Orientering – udsat fra sidste 

møde) 

6. Arrangementer 

 

 

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

8. Evt.   

 

 

Anders Liltorp 


