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Rødovre, den 16. marts 2023 

Referat af kredsstyrelsesmøde  

 

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 10.15 – 13.45  

(Skaffer: mads T.) 

Deltagende: Anders Liltorp (formand), Kenneth Gundersen (HE), Birte Dalsgaard (Va) Mads Broch 

(kasserer), Mads Troelsø (Skovmoseskolen), Marie Antoinette Vissing Würtzen (Is), Tina L. Sørensen 

(Rø), Kristian Milsted (Ti). 

 

Afbud: Jens-Halvor Zoffmann (næstformand), Mette Hedegaard (Ny) 

Lokalitet: Kredskontoret 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

(bemærkninger til punktet) - REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

A. KS-mødet den 7. februar 2023 

 

 

Godkendt   

 

2. Godkendelse af TR-valg, Tinderhøj Skole 

 

Godkendt 

3. A20 

A. Samarbejde på skoleniveau (§4) 

a. Skolebesøg/Vidensindsamling. 

 

B. Samarbejde på tværs af 

kommune/skoleniveau (§3) 

a. Kommende fællesmøder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Samarbejde på kommuneniveau (§2) 

a. Kommunale redegørelse  

(bilag udsendt på InSite) 

 

D. Møder og samarbejde BKF/RLF 

 

(Paragrafferne henviser til A20 lokalt og centralt) 

 

A. … 

a. Ikke afholdt siden sidst. 

 

B.  

a.  

a. Mødet den 28. marts. KS drøftede de 

komplekse udfordringer, som presser i 

hverdagen. Der arbejdes for, at vi til 

mødet får et fælles billede og også en 

fælles opfattelse af hvilke handlinger vi 

kan sætte i gang. 

Udfordringsbilledet er velbeskrevet. 

Mulige handlinger: Skarp prioritering, 

planlægning, arbejdsmiljø og 

undervisningsmiljø samt fx know-how 

fra socialområdet (bl.a. debriefing). 

KS ser frem til fællesmødet. 

b. Mødet d. 25. april. KS drøftede 

indholdet ang. kapacitetsanalyserne på 

skolerne, herunder de 

faglige/pædagogiske forhold, der skal 

arbejdes med.  

C.  

a. Gennemgang og debat om den 

kommunale redegør 

 

D. Orientering fra ”Gensidig orientering” d. 10. 

marts. 
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4. Generalforsamling 2023 

A. Praktiske forhold, herunder tilmeldinger. 

B. Samlet beretning  

C. Indkomne forslag 

D. Andet 

 

A. De praktiske gøremål blev gennemgået. 

B. Gennemgang af samlet beretning. 

C. Forslag til vedtægtsændringer gennemgået. 

D. Ingen bemærkninger. 

 

5. Kredsens økonomi 

A. Godkendelse af regnskab 2022 

 

 

A. Godkendt og underskrevet. 

 

6. Opfølgning på samarbejdsmøder  

 

 

Følgende fra samarbejdsmøderne blev drøftet: 

- Hovedudvalget: KS drøftede den ny 

forvaltningsstruktur og arbejdet i MED-

systemet. Opmærksomheden er både på de 

direkte berørte kollegaer og ledere samt på at 

det decentrale niveau huskes. Alle skal opleve 

gavn af strukturen. 

Budgetprocessen og den kommunale økonomi 

i Rødovre blev drøftet, herunder også den 

kommende møderække i Hovedudvalget og 

samarbejdet med det politiske niveau.    

- Arbejdsmiljøpunktet: Opfølgning på 

workshop og den videre brug af viden derfra 

på skolerne blev drøftet. Generelt var der 

positive tilbagemeldinger. 

 

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd) 

 

 

Ingen. 

 

8. Evt.   

Intet nyt. 

 

 

Ref. Mads Broch 

OPFØLGNING PÅ SAMARBEJDSMØDER - MØDEOVERSIGT 

Hovedudvalget: 

• Mødet den 16. februar. (ekstraordinært) 

• Næste møde den 23. marts (ekstraordinært). 

• HOU-konference den 27. -28. april. 

Formand/næstformandsmøde i Hovedstaden Vest (HV) 

• Mødet d. 2. marts. 

• Næste møde d. 23. marts. 

Arbejdsmiljø 

• Workshop om vold og trusler om vold d. 7. marts 

Arbejdsmiljøforum HV 

• Mødet d. 8. marts 

• Næste møde d. 11. maj 

Skolepolitik 

Pædagogisk udviklingsforum, HV 

• Næste møde d. 30. maj 

Organisationskurser mm.  

Kursusforum HV 

• Næste møde 1. juni 


