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RØDOVRE LÆRERFORENING

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

Rødovre, den 14. oktober 2021

Referat af kredsstyrelsesmøde
tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 10:15 – 13:45
Deltagende: Anders Liltorp (formand),), Niels Abrahamsen (kasserer),
Marie Antoinette Vissing Würtzen (Is), Carsten Eriksen (Ny), Per Langtoft Terry (Rø),
Mads Bruun Troelsø (Skm), Maria Liltorp (Ti).
Afbud: Jens-Halvor Zoffmann (næstformand/FTR), Kenneth Møller Gundersen (He),
Birte Dalsgaard (Va)

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
A. KS-mødet den 7. september 2021
2. A20
A. Samarbejde på skoleniveau (§4)
a. Implementering af aftalen og skoleplaner
B. Samarbejde på tværs af kommune/skoleniveau (§3)
a. Registrering af arbejdstid
b. Skolebesøg
C. Samarbejde på kommuneniveau (§2)
a. Samarbejdsmøder om kommunal redegørelse,
herunder møder BKF/RLF, fællesmøde

REFERAT

Godkendt.

A.
a. På kun to skoler mangler
skoleplanerne at blive færdiggjort.
B.
a. Der arbejdes fortsat med
udarbejdelsen af registreringen af de
enkelte skolers arbejdstid. Deadline er
den 23.11.
b. De første to skolebesøg i henhold til
Lokal A20 er nu afholdt henholdsvis
på Hendriksholm og Tinderhøj. De
har vist sig at være givtige for alle
parter.

(Paragrafferne henviser til A20 lokalt og centralt)

C.
a. Den 5.10. blev det første fællesmøde i
henhold til Lokal A20 afholdt.
Mødets drøftelser lover godt for
fremtidens samarbejde. Mange
pegede på, at antallet af indsatsområder bør reduceres. 5 er for
mange, særligt når de ikke bygger på
skolernes ønsker.
3. Generalforsamling 2021
Tilbagemeldinger og referat

Der blev udtrykt stor tilfredshed med hele
afviklingen. Årsager til færre deltagere end
tidligere år blev drøftet, og flere plausible
årsager blev bragt på bane.
Forslaget til referat blev besluttet overdraget
dirigenten til underskrift.

4. Møde med DLFs formandskab (HØ/HV)
De væsentlige punkter, som mødet indeholdt:
Samarbejde politisk og strategisk:
Udkast til løsninger, ønsker fra medlemmer
og viden, der bygger på DLFs principper og
politiker fx nationale test og elevplaner.
Den teoretiske skole vs. praksisfaglige skole:
Læreruddannelse, teori, praksis og
studieintensitet.
Gearet til fremtiden:
Indflydelse, kompetenceudvikling af TR og
deltagelse samt involvering af medlemmer.
5. DLF Kongres 2021
A. Kongresforberedende kursus på Frederiksdal d. 25.
– 26. oktober.
B. Dagsorden og materialer
(https://dlfinsite.dlf.org/Informationomkongres ).

6. Opfølgning på samarbejdsmøder
A. ”Sammen om Rødovre” – udmøntning af de 4
millioner til strategisk kompetenceudvikling.
a. ”Kick-Off”-møde i Rødovrehallen d. 5.
oktober.
B. HOU
a. Næste møde 25. november
C. Formand/næstformand, Hovedstaden Vest
a. Mødet d. 23. september
b. Næste møde d. 14. oktober
D. Arbejdsmiljøforum, Hovedstaden Vest
a. Konference for kredsenes
arbejdsmiljøansvarlige d. 9. – 10. december
b. Mødet d. 11.oktober
c. Næste møde afventer
E. Pædagogisk udvikling, Hovedstaden Vest
a. Mødet d. 11. oktober
b. Næste møde 30. november

A. Størsteparten af kredsstyrelsen deltager.
Af hensyn til førstegangsdeltagerne blev
kursets form ridset op.
B. Kongressen afholdes i år i Tivoli
Kongrescenter i dagene 2.- 4. november.
Dagsordenen blev kort gennemgået.

A.
a. Kommunaldirektøren inviterer
medarbejderne til at deltage i de
kommende workshops, hvor fokus er
strategisk kompetenceudvikling, som
rammer bredt på Rødovre kommunes
arbejdspladser. Som eksempel blev
udvikling af forældresamarbejdet
nævnt. Workshops er planlagt til
afholdelse her fra november til januar.
KS opfordrer til, at skolernes MEDudvalg diskuterer, mulighederne for
interesserede medlemmers deltagelse.
B.
a. Afventer.
C.
a. Kongressen herunder kongresforberedende kursus, A20, lønsikring
(ved arbejdsløshed) samt samarbejde
med Lærerstuderendes Landskreds
(LL) blev drøftet.
b. Afventer.
D.
a. Udsat.
b. Ingen fra RLF deltog.
c. Afventer.
E.
a. Caroline Holdflod Nørgaard fra LL
var indbudt til mødet. Drøftelser om
praktik og samarbejdet med LL fyldte
hele mødet.

F. Kursusforum Hovedstaden Vest
a. Næste møde afventer

F.
a. Afventer.

7. Meddelelser (Adviseres på forhånd)
Ingen.
8. Evt.
De udleverede frikøbsansøgninger afleveres i
underskrevet stand til skolens ledelse.
referent
Niels Abrahamsen

