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RØDOVRE LÆRERFORENING

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

Rødovre, den 12. august 2021

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 10. august 2021 kl. 10:15 – 13:45
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), Mads Bruun Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti),
Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Ingen.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
A. KS-møde den 8. juni 2021
2. Opfølgning på A20
A. Skoleaftaler/skoleplaner
a. Lokale forhandlinger på skolerne tilbagemeldinger
B. BKF/RLF
a. Møde om økonomi
b. Politiske møder
C. Efter- og videreuddannelse
a. Drøftelse af økonomi, skoleaftaler og
kommunale aftaler.

REFERAT

Godkendt.

A.
a. Alle skoler har fået udarbejdet deres
skoleaftaler bortset fra
Skovmoseskolen, som er undervejs.
Processen har de fleste steder været
noget presset, hvorfor den ikke alle
steder har været tilfredsstillende.
Mange steder er det tilkendegivet, at
næste år skal processen gøres bedre.
B.
a. Formand og næstformand har afholdt
møde med kommunens økonomifolk
for at drøfte skolernes økonomiske
situation. Især fremførte vi, at det er
uforståeligt, at det stigende elevtal
over en årrække ikke har medført flere
læreransættelser, selv om
”rygsæksmodellen” (kronetildelingen
pr. elev til skolens drift) er den samme
og er løn- og prisfremskrevet.
b. Formand og næstformand har afholdt
et møde med formanden for skole- og
fritidsudvalget, Flemming Østergaard
for at udveksle synspunkter om
skolevæsenet i Rødovre.
C.
a. Der ønskes indsigt i, hvor meget der er
budgetteret til efter- videre-uddannelse
i Rødovre. Fx kan der anvendes midler
herfra til at uddanne lærere, der kan få
merit, så problemet med manglende
uddannede lærere herved kan
mindskes.

3. Introdag for nyansatte
Fredag den 20. august har vi planlagt vores
legendariske arrangement. I år er det lidt
anderledes, da de nye medlemmer i år ikke er
inviteret til et arrangement af Rødovre
kommune lige inden, hvilket har ændret
tidsplanen. Vi håber, at den ny tidsplan kan
medføre, at de nyansatte kan deltage.
4. Opfølgning på Åbent Hus
Arrangementet var pga. corona hensat til et
udendørs arrangement på Terminalen (ved
Irmabyen). Den noget højere udgift blev bl.a.
dækket at budgetmidler fra det aflyste 1. majarrangement samt hensættelser.
Alle tilbagemeldinger viser, at arrangementet
var en meget stor succes, og man fornemmede
at det dækkede et savn for socialt samvær.
Det skal undersøges om det er muligt
fremover, at afholde noget lignende.
5. Generalforsamling 2021
Beretningen bliver udarbejdet på en anden
måde, bl.a. med videoer.
Formanden for overenskomstudvalget, DLF,
Morten Refsgaard er inviteret til at komme
med et indlæg.
6. Budget 2022 – RLF høringssvar
Budgetforslaget er i år uden besparelsesforslag, men tidligere beslutninger står stadig
ved magt – fx beslutningen om afvikling af
Pædagogisk Central og flytning af den lokale
materialesamling.
7. Kredsens økonomi
Kvartalsrapport (bilag udleveres i mødet)
8. Opfølgning på samarbejdsmøder
A. HOU
a. Mødet d. 17. juni
b. Næste møde 15. september (ekstraordinært
med borgmesteren) samt 30. september
B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
a. Mødet d. 17. juni
b. Næste møde d. 26. august
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 d. 21. september

Taget til efterretning. Kredsen er solvent.

A.
a. Det administrative budgetforslag for
Rødovre Kommune 2022-25 blev
forelagt og kort frøftet.
b. Afventer begge.
B.
a. Arbejdsmiljøtemadagen forventes i
begyndelsen af det kommende år. Akassen kommer til kommende møde.
b. Afventer.
C.
a. Se referat 8.6.21.
b. Afventer.
D.
a. Se referat 8.6.21.
b. Afventer.

E. Kursusforum Hovedstaden Vest
a. Mødet d. 27. maj
b. Næste møde d. 19. august

E.
a. Se referat 8.6.21
b. Afventer.

9. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
- Aftaler om indtastninger af Opgaveoversigter
- Skoleaftaler på DLF InSite
10. Evt.
17Info planlægges at udkomme i løbet af
august.

referent
Niels Abrahamsen

