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Rødovre, den 8. december 2022 

Referat af kredsstyrelsesmødet  

 

tirsdag den 6. december 2022 kl. 10:15 – 13:45  

(Skaffer: Anders) 

Til stede: Anders Liltorp (formand), Jens-Halvor Zoffmann (næstformand/FTR) til kl. 12.15, Mette 

Hedegaard (NY), Kenneth Gundersen (HE), Marie Antoinette Vissing Würtzen (Is), Maria Liltorp (TI), 

Mads Broch (kasserer). 

Afbud: Mads Troelsø (Skm), Birte Dalsgaard (Val), Tina L. Sørensen (Rød). 

 

Lokalitet: Kredskontoret 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

(bemærkninger til punktet) - REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

A. KS-mødet den 15. november 2022 

 

 

A. Under godkendelse af referat blev det 

besluttet, at konklusionerne i VIVE-

rapporten ”Analyse af 

læringsfællesskaber for alle i Rødovre 

kommune” læses før samarbejdsmøde 

d. 13/12-22 i forberedelsen af punktet 

LFA. 

Referat godkendt. 

 

2. A20 

A. Samarbejde på skoleniveau (§4) 

a. Kommende arbejde med skoleplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) Næste samarbejdssporsmøde 13.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kredsstyrelsen drøftede de positive 

erfaringer med skolebesøgene og den 

vidensindsamling, der foregår. 

Kredsstyrelsen er meget 

opmærksomme på, at det fremover 

skal planlægges og gennemføres 

senest i efteråret. Det er ærgerligt at 

skolebesøg er flyttet helt til 

januar/februar 

 

B.  

a. Kredsstyrelsen drøftede 

kommende kommunale 

indsatsområder:  

- Fælles for alle 

indsatsområderne er 

vigtigheden af sammenhængen 

med skolernes hverdag og 

muligheder. 

- Bred enighed om at der skal 

stilles skarpere på både til- og 

fraprioritering. 

- Under Indsatsen LFA blev 

blandt andet arbejds- og 
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C. Samarbejde på kommuneniveau (§2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Møder og samarbejde BKF/RLF 

 

 

(Paragrafferne henviser til A20 lokalt og centralt) 

 

undervisningsmiljøet 

fremhævet. 

- Under T&I blev blandt andet 

fokus på mindre vejledning og 

mere ”hands on” drøftet. 

- Under S&T blev blandt andet 

det fysiske læringsmiljø 

foreslået fjernet fra LFA og der 

blev sat spørgsmål ved brugen 

af konsulentresurserne. 

- Der sendes på InSite 

uddybende noter til 

kredsstyrelsens brug. 

 

C. Det ene ekstra møde om 

Meddelelsesbogen er aflyst. Der 

aftales et nyt. 

- KS har fokus på formålet og 

intentionen med lovgivningen 

og bortgangen fra 

Kvalitetsrapportens 

bagudrettede 

styringsmekanisme til 

Skoleudviklingssamtalens 

mulighed for at den enkelte 

skole kan få direkte dialog med 

politisk niveau om de konkrete 

behov, muligheder og 

problemer, der er. 

- KS afventer nyt ang 

Meddelelsesbogen og har også 

her fokus på intentionen og 

formålet med lovændringen. 

 

D. Kommende møde ”Gensidig 

orientering” den 20.12.2022 

3. Opsamling på kredsens strategi og visionsarbejde 

 

Kredsens oplæg blev præsenteret. 

 

FU`s forslag blev drøftet og debatteret. 

 

Tages op igen i FU, herunder brugen af oplæg 

og drøftelse til KS-konferencen d. 17.1.23.) 

 

4. Opfølgning på samarbejdsmøder 

A. HOU 

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

samt mødet d. 17. november 

b. Næste møde den 26. januar 2023 

 

 

 

 

A.   

a. Der blev orienteret fra begge møder, 

herunder diskussionerne om bilag 4 i 

MED-aftalen, hvor den økonomiske 

udligning til tillidsvalgte er opsagt. 

b. Ny kommunaldirektør Henrik 

Abildtrup’s første møde. Fokus på 



 

 

 

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 

b. Mødet den 15. november 

c. Næste møde: 27. februar 2023 

 

kommende konference om 

”Fastholdelse og Rekruttering” samt 

seminar for HOU. 

B.   

a. Orientering om: A20 interview og 

arbejdet med at gøre A20 mere 

synlig for medlemmerne, Årshjul for 

HV. 

b.  Orientering om bl.a. Benchmark i 

HV og evalueringen af kongres 22 

med brev til HST. 

C.  (følgende punkter udsat, da de 

ansvarlige ikke var til stede/var gået til 

andet møde) 

D.  (se ovenover) 

 

E.  (se ovenover) 

 

5. Arrangementer 

 

 

Intet nyt. 

6. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen meddelelser. 

7. Evt.   

Intet nyt. 

 

Ref.: Mads Broch 


