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RØDOVRE LÆRERFORENING

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

Rødovre, den 9. september 2021

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 7. september 2021 kl. 10:15 – 13:45
Deltagende: Jens-Halvor Zoffmann (næstformand/FTR), Niels Abrahamsen (kasserer),
Marie Antoinette Vissing Würtzen (Is), Carsten Eriksen (Ny), Per Langtoft Terry (Rø) til kl.11.55 efter
pkt. 4, Mads Bruun Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti), Birte Dalsgaard (Va).
Afbud: Anders Liltorp (formand), Kenneth Møller Gundersen (He).

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
A. KS-mødet den 10. august 2021
2. A20
A. Samarbejde på skoleniveau (§4)
a. Implementering af aftalen og skoleplaner
B. Samarbejde på tværs af kommune- og
skoleniveau (§3)
a. Registrering af arbejdstid
C. Samarbejde på kommuneniveau (§2)
a. Samarbejdsmøder om kommunal redegørelse
D. Andre politiske møder

REFERAT

Godkendt.

A.
a. Skolernes første skoleplan bærer præg
af, at tiden til at udarbejde den var
meget knap. En skole har beregnet, at
tiden afsat til forberedelse meget
overraskende er reduceret i forhold til
tidligere år. Mange oplever ikke en
nævneværdig forandring, selv om der
nu er kommet tal på en stor del af
arbejdsopgaverne.

(Paragrafferne henviser til den lokale A20)
B.

a. Medio september forventes
registreringssystemet at være
tilgængeligt og indtastningen kan
påbegyndes herefter.
C.
a. RLF har afholdt et møde med
forvaltningen om den kommende
kommunale redegørelse. Det er
hensigten, at redegørelsen skal være
brugbar ude på skolerne.
D. Drøftet.
3. Rødovre kommunes budget 2022
RLF’s høringssvar kan ses på kreds17.dk

Høringssvaret blev kort drøftet.

4. Budget 2021
RLFs endelige og reviderede budget for 2021
blev indstillet til godkendelse på
generalforsamlingen 23.9.

5. Generalforsamling 2021
Brainstorming om tidslinje – hvad er der sket siden
sidste GF

Kredsstyrelsen kom med forslag til indholdet i
formandens beretning.
Indkaldelse samt foreløbig dagsorden er
udsendt til skolerne.

6. Introdagen for nye medlemmer
Deltagerantallet lagde op til en drøftelse om,
hvad vi fremover kan gøre for at det stiger.
Åbningen af samfundet efter covid19 har
muligvis haft en vis indflydelse herpå.
Fremover skal de nyansatte have indbydelsen i
ugen inden eleverne begynder efter
sommerferien.
7. Opfølgning på samarbejdsmøder
A. HOU
a. Næste møde 9. september (ekstraordinært med
borgmesteren) samt møde 30. september
B. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
a. Mødet d. 26.august
b. Næste møde d. 23. september
C. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
a. Næste møde d. 11. oktober
D. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
a. Næste møde d. 21. september
E. Kursusforum Hovedstaden Vest
a. Næste møde afventer

A.
a. Afventer.
B.
a. Tilbagemeldinger fra kredsenes lokale
A20-forhold var hovedemnet.
b. Afventer.
C.
a. Temadagen afholdes den 26.1.2022.
D.
a. Afventer.
E.
a. Afventer.

8. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Kongresforberedende kursus 25.- 26. oktober
– tilmeldingsfrist til kontoret 5.10.
9. Evt.
Intet.
referent
Niels Abrahamsen

